Menntun tvítyngdra barna í íslensku
skólakerfi í ljósi skóla án aðgreiningar
og fjölmenningarlegrar menntunar
Eigindleg rannsókn á viðhorfum
foreldra tvítyngdra barna
Magdalena Zawodna

Kennaradeild
Hug- og félagsvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
2014

Menntun tvítyngdra barna í íslensku
skólakerfi í ljósi skóla án aðgreiningar
og fjölmenningarlegrar menntunar
Eigindleg rannsókn á viðhorfum
foreldra tvítyngdra barna
Magdalena Zawodna
30 ECTS eininga lokaverkefni
sem er hluti af
Magister Educationis-prófi í menntunarfræði

Leiðsögukennari
Hermína Gunnþórsdóttir

Kennaradeild
Hug- og félagsvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
Akureyri, júní 2014

Titill: Menntun tvítyngdra barna í íslensku skólakerfi í ljósi skóla án
aðgreiningar og fjölmenningarlegrar menntunar. Eigindleg rannsókn á
viðhorfum foreldra tvítyngdra barna
Titill: Menntun tvítyngdra barna í íslensku skólakerfi
30 ECTS eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister
Educationis-prófi í menntunarfræði
Höfundarréttur © 2014 Magdalena Zawodna
Öll réttindi áskilin

Kennaradeild
Hug- og félagsvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
Sólborg, Norðurslóð 2
600 Akureyri
Sími: 460 8000

Skráningarupplýsingar:
Magdalena Zawodna, 2014, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og
félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 114 bls.
Prentun: Stell ehf
Akureyri, Júní, 2014

Ágrip
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er menntun tvítyngdra barna í íslensku
skólakerfi, í ljósi skóla án aðgreiningar og fjölmenningarlegrar menntunar.
Meginmarkmið ritgerðarinnar var að kanna reynslu, viðhorf og væntingar
foreldra tvítyngdra barna varðandi leikskóla- og grunnskólanám barna þeirra.
Markmið rannsóknarinnar var einnig að kanna þekkingu foreldranna á
réttindum tvítyngda barna. Viðfangsefni rannsóknarinnar var skoðað út frá
lögum og aðalnámskrám, skrifum fræðimanna um viðfangsefni
rannsóknarinnar og rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði.
Rannsókninni var ætlað að svara eftirfarandi spurningu: Er komið til móts
við þarfir tvítyngdra barna á leik- og grunnskólaaldri að mati foreldra þeirra?
Viðtöl voru tekin haustið 2013 við 12 pólskra foreldra sem áttu börn í
leikskólum eða grunnskólum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram
á að þátttakendur töldu að ekki sé komið nægilega vel til móts við þarfir
tvítyngdra barna og foreldra þeirra í leikskólum og grunnskólum sem
rannsóknin náði til og að þörf sé fyrir heildarendurskoðun og opinbera
stefnumótun varðandi skólanám tvítyngdra barna. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu einnig fram á að nauðsynlegt er að endurskoða
kennsluaðferðir með tilliti til þess að skólastarf á að endurspegla
fjölmenningarlegt nám með fjölbreyttum kennsluaðferðum og að efla þarf
kunnáttu íslenskra kennara til að kenna fjölmenningarlegum bekkjum með
skóla án aðgreiningar sem fyrirmynd. Allir þátttakendur sem þátt tóku í
rannsókninni þekktu ekki rétt tvítyngdra barna í íslensku skólakerfi þegar
börnin hófu nám sitt og var þekking þeirra á réttindum þeirra enn takmörkuð.
Niðurstöður rannsóknarinnar geta verið gagnlegar fyrir fagaðila sem starfa
með tvítyngdum börnum í grunnskóla eða leikskóla til að kynnast
sjónarmiðum, væntingum og reynslu erlendra foreldra til skólastarfs.
Lykilorð: skóli án aðgreiningar (e. inclusive school), fjölmenning (e.
multiculturalism), fjölmenningarleg menntun (e. multicultural education) og
tvítyngi (e. bilingualism).

Abstract
The purpose of this essay was to explore the education of bilingual children
in the Icelandic school system in the view of inclusive school and
multicultural education. The main aim of this study was to research, with
qualitative case study, the experience, attitude and expectations of parents of
bilingual children living in fishing village in a rural area in Iceland,
concerning children´s education in preschool and elementary school. The aim
of this research was also to explore whether parents of bilingual children had
necessary knowledge about bilingual children’s rights concerning their
education in the Icelandic school system. The subjects of this research were
examined based on laws and the general curriculums, academic knowledge in
this academic field and researches that have been carried out in this area to
answer the research question that this study was based on. The research
question that the study was designed to answer was: Are the needs of
bilingual children´s education fulfilled in their preschool and primary school
according to their parents opinions?
This study was conducted in the fall 2013. The data was gathered by
interviewing 12 Polish parents who had children that attended preschool or
elementary school. The main results of the study indicated that the local
community did not accommodate many educational needs concerning
bilingual children and that there is need for extensive audit and changes
concerning primary education of bilingual children. The results also revealed
extensive need to change the teaching methods to meet requirements of
multicultural education and the teachers need to retrain themselves about
multicultural educational methods and inclusive school to be qualified to
teach multicultural classes. When the bilingual children began their school
attendance all the parents that participated in this study where not familiar
with bilingual children´s legal educational rights and their knowledge was
still inadequate.
Findings of this research can be useful for professionals working with
bilingual children in elementary school or preschool to become familiar with
views, expectations and experience of parents of bilingual children about
their education.

Key words: inclusive school, multiculturalism, multicultural education
and bilingualism.

Streszczenie
Tematem niniejszej pracy jest edukacja dwujęzycznych dzieci w islandzkim
systemie szkoleniowym w świetle integracji i edukacji wielokulturowej.
Głównym celem pracy jest zbadanie doświadczenia, postawy i oczekiwań
rodziców dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym i szkolnym w
małej miejscowości na Isalndi. Celem pracy było zbadanie czy rodzice
pośiadali wiedzę na temat praw dzieci dwujęzycznych do edukacji na Islandi.
Badnie te zostało porównane z ustawami szkolnictwa i programów nauczania
na Islandi oraz literatury naukowej na temat dwujęyzczności na świecie.
Badanie zostało przeprowadzone tak aby odpowiedzieć na następujące
pytanie: Czy podstawowe potrzeby edukacyjne dzieci dwujęzycznych w
wieku przedszkolnym i szkolnym są spełnione na podstawie oceny i
oczekiwań rodziców ?
Wywiady zostały przeprowadzone jesienią 2013 roku, w badniu brało
udział 12 polskich rodziców którzy mieli dzieci w przedszkolu lub szkole
podstawowej. Główne wyniki badań wykazały niedobór w edukacji dzieci
dwujęzycznych i potrzebę zmian i aktualizacji w zakresie szkolnictwa
podstawowego dzieci dwujęzycznych. Wyniki badań wykazały również
potrzebe zmiany metody nauczania w zakresie edukacji która powinna
odzwierciedlać edukację wielokulturową za pośrednictwem różnych metod
nauczania. Wszyscy uczestnicy biorący udział w tym badaniu nie znali praw
dzieci dwujęzycznych w islandzkim systemie szkolnym. Znajomość
rodziców odnośnie praw dzieci dwujęzycznych w islandzkim systemie
szkolnum pozostaje niewystarczająca. Wyniki badań mogą być przydatne dla
specjalistów pracujących z dziećmi dwujęzycznymi w szkole podstawowej
lub przedszkola aby dowiedzieć się na temat poglądów, oczekiwań i
doświadczeń rodziców dzieci dwujęyzcznzch.
Słowa kluczowe: Szkoła integracyjna (e. inclusive school),
wielokulturowość (e. multiculturalism), edukacja wielokulturowa (e.
multicultural education) i dwujęzyczność (e. bilingualism ).

Formáli
Ritgerð þessi er lögð fram til fullnaðar meistaraprófs í menntunarfræði við
kennaradeildar hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Vægi
ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar.
Markmiðið ritgerðarinnar var að kanna, reynslu, viðhorf og væntingar
foreldra tvítyngdra barna varðandi leik- og grunnskólanám þeirra. Áhugi
höfundar á viðfangsefni ritgerðarinnar varð til vegna reynslu höfundar af
menntun tvítyngdra barna í íslensku skólakerfi, bæði sökum áhuga á
viðfangsefninu í náminu og vegna þess að höfundur á dóttur sem er tvítyngd
og hefur gengið í gegnum fyrsta skólastigið en er núna í grunnskóla.
Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, var
leiðbeinandi minn og þakka ég henni kærlega fyrir góðar ábendingar og
samstarfið. Sérstakar þakkir fær Fríða Björk Pálsdóttir fyrir yfirlestur og
góðar ráðleggingar. Fjölskyldu minni vil ég senda hjartans þakkir fyrir
þolinmæðina og skilningin á þeim tíma sem ritgerðarvinnan stóð yfir. Öllum
mínum þátttakendum flyt ég bestu þakkir fyrir hlut sinn í ritgerðinni en án
þeirra hefði þessi ritgerð ekki orðið til.
Ég óska þess að ritgerðin megi verða kennurum og fagaðilum, sem vinna
með fjölbreyttum hópi barna og fullorðinna, hvatning og tilefni að bæta
samstarf og samvinnu í fjölmenningarlegum grunnskólum og leikskólum.
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1. Inngangur
Á Íslandi var fjöldi erlendra innflytjenda á landinu öllu 7% af
heildaríbúafjölda landsmanna árið 2013. Í sumum byggðarlögum var
hlutfallið hærra eða rúmlega 13% (Hagstofa Íslands, 2013). Í lögum og
reglugerðum sem eru í gildi hérlendis er gert ráð fyrir að tvítyngd börn hafi
sama rétt til náms og önnur börn í leikskólum og grunnskólum landsins. Í
ritgerð þessari verður leitast við að kanna hvort reynsla, viðhorf og væntingar
foreldra tvítyngdra barna er í samræmi við lagalega umgjörð. Íslensk
skólastefna og áherslur í Aðalnámskrám kveða á um hugmyndafræði skóla án
aðgreiningar sem gerir ráð fyrir að tekið sé mið af námsþörfum allra barna í
öllu skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.22).
Í þessum kafla verður viðfangsefni rannsóknarinnar kynnt og sett í
samhengi við helstu hugtök og hugmyndir því tengdu.

1.1 Markmið rannsóknarinnar
Markmið rannsóknarinnar er að kanna, reynslu, viðhorf og væntingar foreldra
tvítyngdra barna varðandi leik- og grunnskólanám þeirra. Hugmyndir um
skóla án aðgreiningar og fjölmenningarlega menntun liggja til grundvallar
fræðilegri umfjöllun og greiningu gagna og leitast verður við að greina að
hvaða marki foreldrum er kunnugt um réttindi barnanna til náms í ljósi
þessara hugmynda.
Rannsóknarspurningin er: Er komið til móts við þarfir tvítyngdra barna á
leik- og grunnskólaaldri að mati foreldra þeirra?

1.2 Ástæður fyrir efnisvali
Viðfangsefnið er áhugavert og efnismikið þar sem tvítyngi er breitt hugtak og
margt er hægt að skoða í því samhengi. Í þessari ritgerð mun höfundur
einbeita sér að væntingum, viðhorfum og reynslu foreldra sem eiga tvítyngd
börn, en bakgrunnur þeirra er misjafn eins og fram kemur síðar. Ástæða
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höfundar fyrir efnisvali er mikill áhugi höfundar á þessu viðfangsefni þar sem
móðurmál höfundar er pólska og höfundur á dóttur sem er tvítyngd og hefur
gengið í gegnum fyrsta skólastigið, sem er leikskólinn, en er núna í
grunnskóla. Við val á viðfangsefni ritgerðarinnar hafði bakgrunnur höfundar
áhrif sem og löngun til að fræðast betur um viðhorf, reynslu og væntingar
annarra pólskumælandi foreldra varðandi skólagöngu barna þeirra. Höfundur
býr í sama sveitarfélagi og þátttalendur og starfar á leikskóla.

1.3 Samhengi rannsóknarinnar – hugtök og
hugmyndir
Helstu lykilhugtök sem tengjast viðfangsefni þessarar meistaraprófsritgerðar
eru skóli án aðgreiningar (e. inclusive school), fjölmenning (e.
multiculturalism), fjölmenningarleg menntun (e. multicultural education) og
tvítyngi (e. bilingualism). Fjallað verður um skilgreiningar á þessum
hugtökum í eftirfarandi köflum og þau sett í samhengi við viðfangsefni
þessrar rannsóknar. Nánari umfjöllun er í fræðilega hluta ritgerðarinnar.

Skóli án aðgreiningar
Skóli án aðgreiningar hefur það meðal annars að markmiði að efla félagslega
stöðu nemenda sinna og að undirbúa þá fyrir það að gera sér grein fyrir því
að allir nemendur hafa jafnan rétt til að geta orðið að fullgildum
þátttakendum í samfélaginu. Skóli án aðgreiningar felur í sér ákveðna stefnu,
þ.e. skólar eiga að taka við öllum nemendum og koma til móts við námsþarfir
þeirra í almennum bekkjardeildum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.12).
Markmið skóla án aðgreiningar er að stuðla að námslegum og félagslegum
þroska allra nemenda. Áhersla er lögð á að í almennum bekkjum skóla geti
einstaklingar stundað nám saman hvort sem um er að ræða, fötluð börn, börn
sem þurfa sérstakan stuðning af einhverjum ástæðum, börn af erlendum
uppruna eða bráðgerð börn (Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010, bls.
29–32). Skólastarf sem leggur til grundvallar hugmyndir um nám án
aðgreiningar undirbýr alla nemendur undir það að geta unnið saman og
kennir þeim að styðja hvert annað bæði í vinnu og í samfélaginu (SaponShevin, 2007, bls. 69-71).
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Fjölmenning og fjölmenningarleg menntun
Hugtakið fjölmenning er yfirleitt ekki skilgreint eitt og sér, það er oftast tengt
við fjölmenningarlegt samfélag eða fjölmenningarlegan skóla. Skilgreiningin
er meðal annars tengd þáttum eins og þjóðerni, trúarbrögðum, viðhorfi,
lífsstíl, kynhneigð, mataræði, siðum eða hefðum þar sem fólk frá ólíkum
þjóðernum vinnur saman á jafnréttisgrundvelli. Fjölmenningarlegt samfélag
er t.d. samfélag þar sem fólk frá ólíkum menningarheimum býr á sama
landssvæði, það þarf að byggja á jafnrétti og réttlæti (Guðrún Pétursdóttir,
2006). Hartmann og Gerteis velta því fyrir sér hvort notkunin á hugtakinu
fjölmenning sé almennt notuð um aukna fjölbreytni í samfélagi nútímans. Ein
af mörgum leiðum sem Hartmann og Gerteis skrifa um er að til að takast á
við fjölmenningu þurfa hugmyndir um aðlögðun (e. integration ) að fylgja
með, en með henni er áherslan lögð á gagnkvæma ábyrgð þar sem
einstaklingur ber ábyrgð á menningarlegum skuldbindingum samfélagsins
þar sem hann býr og þarf að kynnast nýrri menningu (Hartmann og Gerteis,
2005, bls. 220-227).
Hugtakið fjölmenningarlegar menntun byggist á hugmyndafræði kenninga
um jöfnuð og félagslegt réttlæti á öllum skólastigum skólakerfisins, en
fjölmenningarleg menntun felur í sér að allir nemendur óháð kyni, uppruna,
menningarlegum sérkennum eða félagslegri stöðu hafa jöfn tækifæri til
menntunar (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 26). Gagnvart
nemendum af erlendum uppruna þarf fjölmenningarleg menntun að
einkennast af framsæknum gildum í skólastarfinu, en einnig er nauðsynlegt
að miða við ákveðin gildi eða áhersluþætti sem farið er eftir (Guðlaug
Ólafsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2012, bls. 32).

Tvítyngi
Tvítyngi hefur verið skilgreint sem færni til að lesa, skrifa og tala á tveimur
tungumálum en einnig að búa í tveimur menningarheimum (Elsa Sigríður
Jónsdóttir, 2000, bls. 99). Bialystok skilgreinir tvítyngi sem hæfni
einstaklinga til að nota reglulega fleiri en eitt tungumál og að þessi hæfileiki
byggist á því að vera fær um að nota fleiri en eitt tungumál á hverjum degi
(Bialystok, 2001, bls. 1-6). Tvítyngi felur í sér máltöku tveggja tungumála
samtímis og færnin í hvoru tungumálinu getur verið mismunandi, til dæmis
að tala pólsku heima hjá sér og íslensku í skólanum og utan heimilisins, þá er
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um virkt tvítyngi að ræða. Tvítyngd börn eru talin skilja betur eðli
tungumálsins og einnig hvaða áhrif menning hefur á viðhorf og hegðun fólks
(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11–15).

Menntun tvítyngdra barna á Íslandi
Íslensk menntastefna, lögum samkvæmt, þýðir að skólar hérlendis eiga að
taka við öllum börnum og veita þeim menntun við hæfi og búa þau undir líf
og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi (Aðalnámskrár grunnskóla, 2011, bls37;
Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.18-19; Lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Markviss stefnumótun og áætlunargerð varðandi fjölmenningarlega menntun
á Íslandi er byggð á rannsóknum sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis
með það að leiðarljósiað koma á samræmdri menntastefnu sem hentar öllum
námsmönnum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 36). Þessi stefnumótun hefur
haft áhrif á stöðu innflytjenda í íslensku skólakerfi, þróun kennsluaðferða í
skólum og námskráa sem eru í gildi í dag (Börkur Hansen og Hanna
Ragnarsdóttir, 2010, bls. 19). Í mörgum skólum landsins er unnið eftir
markvissri fjölmenningarlegri stefnu þar sem áherslan er lögð á að námið
henti öllum námsmönnum en mismunandi er hvernig skólarnir vinna að henni
(Björk Helle Lassen, Fríða B. Jónsdóttir, Hildur Blöndal, Aðalheiður
Steingrímsdóttir, Hulda Karen Daníelsdóttir og Kolbrún Vigfúsdóttir, 2007,
bls. 151-179).
Ríkjandi stefna í íslensku skólakerfi er að skóli án aðgreiningar er fyrir
alla nemendur innan skólakerfisins og miðast við fjölbreyttan hóp nemenda
sem nútíma samfélag einkennist af (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 116).
Skólakerfið þarf að bregðast við breyttum nemendahópi og skólasamfélagi og
fræðimenn tala um það að vandamál sem tengjast menntun tvítyngdra barna
séu ekki málfarslegs eðlis heldur er um marga þætti að ræða sem hafa áhrif á
frammistöðu tvítyngdra barna í námi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17).

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar
Meginviðfangsefni ritgerðarinnar voru til umfjöllunar í þessum kafla,
rannsóknarspurningin var sett fram, ástæður fyrir vali viðfangsefnis kynntar
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sem og samhengi rannsóknarinnar. Lykilhugtök voru nefnd og skilgreind en
nánar verður fjallað um þau síðar í ritgerðinni.
Í næsta kafla verður fjallað um innihald laga, reglugerða og aðalnámskráa
sem tengjast tvítyngdum börnum og menntun þeirra. Í þriðja kaflanum verður
fræðileg umfjöllun um kenningar og rannsóknir um viðfangsefnið tvítyngd
börn og skólakerfið og annað sem tengist þessum málaflokki. Í fjórða kafla
verður aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt. Niðurstöður rannsóknarinnar
verða síðan kynntar í fimmta kafla og að lokum verður umfjöllun um
niðurstöðurnar og rannsóknarspurningunni svarað.
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2. Bakgrunnur – lög og reglugerðir
Þessi kafli fjallar um opinbera stefnumótun íslenskra yfirvalda með tilliti til
fjölmenningar og tvítyngis, þ.e. lög og reglugerðir ásamt aðalnámskrám fyrir
leik- og grunnskóla. Umfjöllunin hefst á Samningi Sameinuðu þjóðanna sem
oftast er nefnur Barnasáttmálinn.

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna
Samningur Sameinuðu þjóðanna (Barnasáttmálinn), sem samþykktur var 2.
nóvember 1989, var lögfestur á Íslandi árið 1992 (18/1992) og skuldbatt
Ísland sig þar með til að að virða og uppfylla ákvæði hans.
Barnasáttmálanum er ætlað það hlutverk (28. grein) að aðildarríkin
viðurkenni meðal annars réttindi barna til menntunar. Það kemur meðal
annars fram í 28. grein og 29. grein að aðildarríki viðurkenna rétt barns til
ókeypis menntunar, að sérstök áhersla eigi að vera varðandi sérstaka
hæfileika barna, að virða eigi menningarlega arfleið barna, tungumál og
þjóðernisleg gildi búsetulands barna og upprunalands þeirra. Í 29. grein
Barnasáttmálans kemur fram að menntun á að undirbúa þau fyrir lífið í frjálsu
þjóðfélagi, í anda jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og þjóðernishópa
(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Í 2. grein
samningsins er kveðið á um að bannað er að mismuna börnum:
Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar,
litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis,
fötlunar, félagslegrar stöðu, stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða
stöðu eða athafna foreldra þeirra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um
réttindi barnsins nr. 18/1992)

Barnasáttmálinn (30. grein) kveður á um að börn sem tilheyra
minnihlutahópum eiga rétt á að njóta eigin menningar, iðka sín trúarbrögð og
nota sitt móðurmál (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.
18/1992).
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2.2 Lög og reglugerðir um leikskóla og
grunnskóla
Í íslenskum lögum og reglugerðum er lítið fjallað um tvítyngd börn og
réttindi þeirra með tilliti til 30. greinar Barnasáttmálans sem Ísland löggilti
nokkrum árum áður en lög um leikskóla og grunnskóla voru staðfest á
Íslandi. Hér verða dregin saman helstu atriði sem lög og reglugerðir um leikog grunnskóla endurspegla hvað þetta varðar.

Lög og reglugerðir um leikskóla
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur meðal annars fram að leikskólinn er
fyrsta skólastigið í skólakerfinu, hann á að annast að ósk foreldra uppeldi,
umönnum og menntun barna á leikskólaaldri í samræmi við lögin. Í
leikskólanum á velferð og hagur barna að vera leiðarljósið í allri starfseminni.
Í lögunum kemur einnig skýrt fram að markmið leikskóla er að stuðla að
skapandi starfi og námi í gegnum leiki og að leikskólinn sjái til þess að börn
njóti fjölbreyttra uppeldisaðferða (Lög um leikskóla nr. 90/2008).
Í lögum og reglugerðum um íslenska leikskóla (90/2008) eru fáar greinar
laganna sem hægt er að tengja við réttindi lögum samkvæmt með tilliti til
tvítyngdra barna í leikskólum hérlendis. Þegar lögin eru skoðuð kemur í ljós
að í 2. grein laganna, um Markmið, að starfsemi leikskóla á að „mótast af
umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð,
umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleið íslenskrar
menningar” (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Miðað við ákvæði
Barnasáttmálans má velta fyrir sér af hverju starfsemi leikskóla á að byggja á
kristinni arfleið íslenskrar menningar en ekki virðingu og viðurkenningu allra
trúarbragða. Í 2. grein laganna er talað um meginmarkmið uppeldis og
kennslu og með tilliti til tvítyngdra barna á eftirfarnandi best við um þarfir
tvítyngdra barna: „að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í
íslensku” og „að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og
ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi ...” (Lög um leikskóla nr. 90/2008).
Í 9. grein laganna er ákvæði um foreldra erlendra barna og þar kemur fram að
foreldrar „sem tala ekki íslensku eða nota táknmál skal skóli leitast við að
tryggja þeim túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta
foreldra og skóla ...” og í sömu grein kemur fram að foreldrar eiga „jafnframt
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... rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna”. Sveitarstjórnir
fara með málefni leikskóla samkvæmt 4. grein laganna og þar kemur meðal
annars fram að það er á ábyrgð sveitarfélaga að útvega börnum í leikskóla
sérfræðiþjónustu eða sérúrræði ef þörf er fyrir slíka þjónustu. Í 21. og 22.
greinum laganna er nánar talað um sérfræðiþjónustu og í þeim lögum er ekki
að finna nein sérákvæði með tilliti til tvítyngdra barna. Í 17. grein laganna
kemur fram í tengslum við réttindi erlendra barna og foreldra þeirra að
tryggja eigi „að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga
rétt á samkvæmt lögum”. Samkvæmt lögunum er leikskólum ætlað að gegna
uppeldis- og menntunarhlutverki samkvæmt 13. grein laganna í samræmi við
aðalnámskrá um leikskóla og eins og þar kemur fram er vísað í 2 gr. um
aðalnámskrá um leikskóla, sem skoðuð verður síðar í þessum kafla, og er
ekkert í þeirri grein laganna sem tengja má við réttindi tvítyngdra barna. Í 14.
grein laganna kemur fram að leikskólar eiga, í samræmi við aðalnámskrá
leikskólanna, að útfæra skólanámskrá og starfsáætlun fyrir hvern leikskóla
fyrir sig. Reglugerðarbreytingar sem átt hafa sér stað á lögum um leikskóla,
annarsvegar árið 2009 og hinsvegar árið 2011, fjalla ekki sérstaklega um
réttindi tvítyngdra barna.
Reglugerð nr. 584/2010 um nemendur með sérþarfir í leik- og
grunnskólum nær bæði til leikskóla og grunnskóla (Reglugerð um
sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð
í
grunnskólum
nr.
584/2010).
Hlutverk
sveitarfélaga
eftir
reglugerðabreytinguna er að tryggja nemendum og skólum aðgang að
sérfræðiþjónustu og hafa frumkvæði að samstarfi um sérfræðiþjónustu og
„ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að því að hún fari fram innan
skólans.” (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og
grunnskóla og nemendaverndarráð nr. 584/2010). Sveitarstjórn og
skólastjórnendur eiga að skipuleggja sérfræðiþjónustuna saman og ber
sveitarstjórnum að ráða sérhæft starfsfólk til að sinna sérfræðiþjónustu fyrir
leik- og grunnskóla (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leikog grunnskóla og nemendaverndarráð nr. 584/2010). Skipulag
sérfræðiþjónustunnar á að koma fram í skólanámskrá leikskóla og starfsfólk
sérfræðiþjónustu sveitarfélaga þarf að hafa sérfræðimenntun í kennslu-,
uppeldis- eða félagsmálum. Samstarf á að vera á milli skólastjóra og foreldra
varðandi barn sem þarf á sérstakri aðstoð eða þjálfun að halda vegna
skólagöngu sinnar um það hvort hægt er að leysa málefnið innan
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skólakerfisins eða hvort nýta á sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins eða nota
aðrar leiðir og ef aðilar eru sammála um að leita eftir sérfræðiþjónustu utan
skólans er það skólastjóra að sjá um það. Það er á ábyrgð skólastjóra að
áætlun sé í samræmi við markmið aðalnámskrár um sérþarfir.
Sérþarfir geta verið í formi erfiðleika með lestrarnám eða lestur og á
einnig við um ýmiskonar aðra námsörðugleika sem meðal annars má tengja
við örðugleika tvítyngdra barna sem rekja má til tungumálaerfiðleika. Þá skal
notast við matstæki sem við eiga og allir nemendur eiga samkvæmt
reglugerðinni að fá nauðsynlega aðstoð og einnig er gert ráð fyrir að fylgst sé
„reglulega með framförum og brugðist við jafnóðum.” (Reglugerð um
sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð
nr. 584/2010) Hlutverk starfsfólks sérfræðiþjónustunnar felst í því
annarsvegar að leiðbeina og aðstoða starfsfólk leikskóla við að greina
nemendur sem hugsanlega eiga við námsörðugleika að stríða til dæmis vegna
sálrænna eða félagslegra þátta og hinsvegar að aðstoða starfsfólkið við að
vera fært um að greina námsaðstæður og vera ráðgefandi um hvernig það á
að bregðast við og hvaða úrræði eigi að nota hverju sinni. Hlutverk
sérfræðiþjónustu er að styðja við nemendur í leikskólum, foreldra þeirra,
starfsemi skólans og starfsfólks hans.
Markmið sérfræðiþjónustu felst í því að „kennslufræðileg, sálfræðileg,
þroskasálfræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.”
(Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og
nemendaverndarráð nr. 584/2010). Þau matstæki sem nota á til að meta færni
og stöðu eru til dæmis skimunarpróf, samræmd könnunarpróf,
greiningartæki, skoðun á nemendahópum eða einstaklingum og það er álitið
forvarnarstarf að meta stöðuna snemma og tengist velferð nemenda á þann
hátt að nemendur með námserfiðleika fái stuðning og kennslu „við hæfi í
skóla án aðgreiningar” (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við
leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð nr. 584/2010). Sérfræðiþjónustu
er einnig ætlað að vera til stuðnings, ráðgjafar og fræðslu fyrir foreldra og
geta foreldrar nýtt sér túlkaþjónustu ef þörf er fyrir það til dæmis foreldrar
tvítyngdra barna. Foreldrar hafa rétt til að skoða gögn með persónulegum
upplýsingum um börn sín hjá sérfræðiþjónustu. Markmið forvarnarstarfs
leikskóla er hugsað til þess að skólaganga verði sem farsælust fyrir nemendur
og felur það meðal annars í sér að vera fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk
og í formi fræðslu, mats og verkefna. Nemendur sem þurfa stuðning eða
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aðstoð geta tekið virkan þátt í skólastarfinu. (Reglugerð um sérfræðiþjónustu
sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð nr. 584/2010).

Lög og reglugerðir um grunnskóla
Í lögum og reglugerðum um grunnskóla (91/2008) með tilliti til tvítyngdra
barna má fyrst nefna 2. grein laganna um Markmið grunnskóla en þar kemur
fram:
Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða
þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í
sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi
og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti,
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir
manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem
fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða
þroska, velferð og menntun hvers og eins. (Lög um grunnskóla nr.
91/2008)

Það sem vekur athygli varðandi 2. grein laganna með tilliti til tvítyngdra
barna, sbr. hér að ofan um leikskólann, er ákvæðið þar sem fram kemur að
starfshættir grunnskóla landsins eigi meðal annars að miða við kristna arfleið
íslenskrar menningar, sem samrýmist ekki barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna þar sem taka á tilltil til trúarbragða allra þjóða og menninga. Í 24.
grein laganna þar sem fjallað er um aðalnámskrá grunnskóla kemur hinsvegar
eftirfarandi fram: „Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla
skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns,
kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að
öðru leyti.” (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það vekur athygli hérna að
fjallað er um að koma í veg fyrir mismun vegna trúarbragða en í 2. grein
laganna er talað um kristna arfleið. Í 2. grein laganna kemur einnig fram að
„efla eigi færni” barna „í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi,
sögu þess og sérkennum, högum fólks og skyldum einstaklingsins við
samfélagið, umhverfið og umheiminn.” Þar kemur einnig fram að samstarf
skóla og heimila á að tryggja börnum menntun sem byggir á farsæld, velferð
og öryggi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í reglugerð nr. 1040/2011 kemur
meðal annars fram að: „haldið sé uppi námsaga þar sem tekið er tillit til þarfa
nemenda, þroska og hæfni þeirra, með áherslu á mannréttindi, jafnrétti,
lýðræðisleg vinnubrögð og bann við mismunun af öllu tagi” (Reglugerð um
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ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Í 9.
gr reglugerðarinnar er kveðið á um að skólareglur eigi að vera í samræmi við
lög um grunnskóla, aðalnámskrá grunnskóla og við bætist barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila
skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011).
Í 16. grein laganna um móttökuáætlun og nemendur með annað tungumál en
íslensku kemur fram:
Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal
taka mið af bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum
námssviðum. Tryggja skal að þessir nemendur og foreldrar þeirra fái
ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf. Nemendur
með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem
öðru tungumáli. Með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara
nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskólum og tekið virkan
þátt í íslensku samfélagi. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008)

Með reglugerðarbreytingu nr. 585/2010 var eftirfarandi bætt við 16. gr.
laganna um móttökuáætlun varðandi nemendur með sérþarfir í grunnskóla:
Auk almennrar móttökuáætlunar skv. 16. gr. laga um grunnskóla skulu
grunnskólar útbúa móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir. Í slíkri
áætlun skal meðal annars gera grein fyrir samstarfi innan skólans um
skipulag kennslunnar, aðbúnaði, aðstöðu, notkun hjálpartækja, skipulagi
einstaklingsnámskrár,
kennsluháttum
og
námsmati,
hlutverki
umsjónarkennara, sérkennara og annarra fagaðila innan skólans og samstarfi
við foreldra. Tilgreina skal áform skólans um stuðning við nemendur til
félagslegarar þátttöku og virkni í skólasamfélaginu, svo sem í félagslífi og
tómstundastarfi skólans (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við
leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð nr. 584/2010).
Í 16. grein laganna er einnig ákvæði um það að heimilt er að nemendur fái
viðurkennda námsgrein inn í grunnskólanám sitt. Varðandi tvítyngd börn er
hérna verið að vísa til þess að skólastjórar geta metið móðurmál tvítyngdra
barna inn í grunnskólanámið og komi það þá í staðin fyrir annað skyldunám
sem kennt er í grunnskólum landsins, til dæmis dönsku. Í þessu tilviki er
talað um heimild en ekki að skólum sé skylt að meta móðurmálið inn í
grunnskólanámið, sem gefur hverjum grunnskóla fyrir sig frelsi til að meta
það inn eða ekki. Í sömu grein laganna er jafnframt tekið fram að að foreldrar
tvítyngdra barna eiga rétt á túlkaþjónustu, „nemendur með annað móðurmál
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en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli” (Lög um
grunnskóla nr. 91/2008). Í lögunum er íslenska sem annað tungumál flokkað
sem hluti af íslenskunámi í skólunum. Í lögunum kemur hinsvegar ekki fram
hvað þau eiga rétt á mörgum tímum í íslenskunáminu eða hvernig
grunnskólar eiga að skipuleggja námið. Í framhaldi af því kemur fram að með
kennslu í íslensku fyrir tvítyngd börn „er stefnt að virku tvítyngi þessara
nemenda og að þeir geti stundað nám í grunnskóla og tekið virkan þátt í
íslensku samfélagi” (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 18. grein laganna er
nánar fjallað um réttindi foreldra vegna túlkaþjónustu og samkvæmt þeirri
lagagrein eiga foreldrar tvítyngdra barna rétt á túlkaþjónustu og er það
hlutverk skóla að sjá til þess að túlkaþjónusta sé veitt til að túlkun á
upplýsingum komist rétt til skila (Lög um grunnskóla nr. 92/2008).
Í 30. grein grunnskólalaganna kemur meðal annars fram að starfsmenn
skóla skuli vera í samskiptum við foreldra barna varðandi hegðun, líðan og
samskipti barna en einnig ber foreldrum á sama hátt að eiga frumkvæði að
samskiptum við skóla vegna barna sinna. Í sömu grein laganna kemur fram
að grunnskólar eiga að vera með heildstæða stefnumótun um hvernig
fyrirbyggja á meðal annars einelti og félagslega einangrun barna (Lög um
grunnskóla nr. 91/2008).
13. grein laganna sem fjallar um rétt nemenda kemur meðal annars fram:
Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga
rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi
húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan.
Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur
finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. ... Hver nemandi skal hafa
umsjónarkennara. Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda
sinna og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og
starfi, aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því
að efla samstarf skóla og heimila. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008)

Samkvæmt þessari grein laganna gegnir umsjónarkennari lykilhlutverki í
því að vera milligöngumaður milli heimilis og skóla og ber að leiðbeina og
aðstoða nemendur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Markmið reglugerðarbreytingar nr. 585/2010 var að nemendur í
grunnskóla með sérþarfir ættu að fá „jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms
og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar þannig að komið sé til
móts við náms-, líkams, félags- og tilfinningalegra þarfa þeirra” (Reglugerð
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um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010). Þar kemur einnig
fram að nemendur með sérþarfir í grunnskóla „hafi jöfn tækifæri í
grunnskólum í samræmi við alþjóðlega samninga um réttindi barna og
fatlaðra.” Í reglugerð þessari kemur fram að foreldrar barna með sérþarfir
sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda í námi geti komið beiðni á framfæri
við umsjónarkennara eða skólastjórnendur og að stuðningur á að vera „í
sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi og kennsluháttum sem ætlað
er að mæta þörfum allra nemenda”. Árlega skal vinna að
einstaklingsstuðningsáætlun varðandi nám og kennslu ef um sérþarfir er að
ræða og skal áætlunin miða við heildarskipulags náms og á hún að byggja á
upplýsingum um heildaraðstæður nemenda og mati á námsstöðu þeirra.
Sérstakur stuðningur getur til dæmis verið í formi sérstakra námsgagna eða
kennsluaðferða (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr.
585/2010).

2.3 Aðalnámskrá leikskóla og grunnskóla
Aðalnámskrá leikskóla
Í Aðalnámskrá leikskóla kemur hvergi skýrt fram neitt sem beinlínis á við um
tvítyngd börn. Grunnþættir menntunar hins vegar endurspegla
fjölmenningarlegt samfélag þar sem lögð er áhersla á að byggja upp
fjölmenningarlega menntun sem birtist í grunnþáttunum sjálfbærni og
jafnrétti. Í aðalnámskránni er meiri áhersla lögð á það að við búum í
fjölmenningarlegu samfélagi og að það er á ábyrgð hvers leikskóla eftir
hvaða skipulagi og áherslum er unnið þegar kemur að námi erlendra barna í
leikskólum.
Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að jafnrétti er
regnhlífarhugtak sem á við um marga þætti, t.d. aldur, búsetu, fötlun, kyn,
kynhneigð, litarháttu, lífsskoðanir, menningu, stétt, trúarbrögð, tungumál,
ætterni og þjóðerni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 19-20). Þar kemur
einnig fram að mikilvægt er að á öllum skólastigum fari fram menntun til
jafnréttis vegna þess að allir þessir þættir geta haft áhrif á það hvernig
mismunun eða forréttindi geta skapast í lífi fólks (Aðalnámskrá leikskóla,
2011, bls. 20). Menntastefna er skýr og kemur það vel fram í Aðalnámskrá
leikskóla þar sem jafnréttismenntun á að vísa til námsaðferða og
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námsumhverfis, en jafnframt að ná til innihalds kennslu sem er mjög
mikilvægt vegna þess að um ólíka einstaklinga er að ræða (Aðalnámskrá
leikskóla, 2011, bls. 14).
Þegar stefna stjórnvalda varðandi fjölmenningarlega menntun er skoðuð út
frá Aðalnámskrá leikskóla kemur í ljós að umfjöllunin varðar tvo grunnþætti
menntunar sem eru sjálfbærni og jafnrétti. Þar kemur skýrt fram að sjálfbær
menntun er nám um samábyrgð samfélagsins þar sem hver einstaklingur
þroskast til að verða virkur þjóðfélagsþegn og verða meðvitaður um viðhorf
og gildi, tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og meðal annars til
að öðlast skilning á mannréttindum, jafnrétti og fjölmenningu (Aðalnámskrá
leikskóla, 2011, bls. 18). Í aðalnámskránni kemur fram að leikskólanámið á
að stuðla að því að stúlkur og drengir komi til með að hafa sömu og jafna
möguleika í lífinu. Það er því mikilvægt að í öllu skólastarfinu, hvort sem er í
kennslustundum eða í samskiptum að ákvæði aðalnámskrár og jafnréttislaga
séu ætíð höfð að leiðarljósi. Til þess að hægt sé að uppfylla þær kröfur þarf
áherslan einnig að taka mið af fjölmenningarfræðum til að mögulegt sé að
koma til móts við þarfir erlendra barna með tilliti til jafnréttis. Í
jafnréttismenntun á að felast kennsla um kyn og kynhneigð ásamt námi um
menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir og eitt af
viðfangsefnunum er Ísland sem fjölmenningarsamfélag. Í kaflanum um
jafnrétti er einnig fjallað um skóla án aðgreiningar (Aðalnámskrá leikskóla,
2011, bls. 20).

Aðalnámskrá grunnskóla
Í kaflanum um jafnrétti í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að Ísland er
land þar sem fjölmenningarsamfélag og jafnréttismenntun er hluti hins
daglega skólastarfs og áhersla á meðal annars að vera lögð á að námið nái til
kennslu um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir. Einnig
kemur fram að leggja skal áherslu á skóla án aðgreiningar í öllu skólastarfinu
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 22).
Þegar Aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð með tilliti til tvítyngdra barna
sem tala annað móðumál en íslensku kemur í ljós að aðalnámskráin byggir á
16. grein grunnskólalaga, sem nefnd var hérna fyrir ofan, þegar fjallað er um
tvítyngd börn. Í þessari lagagrein er fjallað um það hvernig grunnskólinn
skuli taka á móti erlendum börnum samkvæmt móttökuáætlun skóla og
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sveitarfélaga og hvaða rétt erlendir nemendur og foreldrar þeirra hafa og
hvaða skyldur. Með viðbótum við móttökuáætlunina varðandi nemendur með
sérþarfir vaknar sú spurning hvort að þetta ákvæði á við um börn af erlendum
uppruna. Í aðalnámskrá um grunnskóla kemur fram að mikilvægt er að bjóða
nemendum upp á móðurmálskennslu, til að þau meðal annars viðhaldi eða
læri móðurmál sitt og fái þjálfun í málnotkun (Aðalnámskrá grunnskóla,
2011, bls. 106-107; Lög um grunnskóla nr.91/2008).
Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að góð kunnátta í móðurmáli
nemenda er megin undirstaða góðrar menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla,
2011, bls. 96). Einnig kemur fram að það sé mikilvægt fyrir sjálfsmynd
barna sem tala annað móðurmál en íslensku að tekið sé tillit til þekkingar
þeirra og færni í eigin móðurmáli og að nauðsynlegt sé að viðhalda kunnáttu
barnsins á móðurmáli sínu. Þar er einnig fjallað um það að það sé mjög
dýrmætt fyrir samfélagið að einstaklingar hafi vald á fleiri en einu tungumáli
og móðurmál erlendra nemenda styrkir fjölskylduböndin og tengslin við
menningarlega arfleið þeirra. Það er því talið mikilvægt að foreldrum sé gerð
grein fyrir mikilvægi móðurmálsins og að þeir viðhaldi málauppeldi á
heimilinu. Það felst meðal annars í því að halda áfram að kenna erlendum
börnum móðurmál sitt og lögð er áhersla á að þetta skili sér í því að námið í
íslensku verði erlendum nemendum þá auðveldara og stuðlar að virku
tvítyngi erlendu barnanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 106). Í
aðalnámskránni er fjallað um fjölbreytileika tungumála og tvítyngi í
íslenskum skólum og að með auknum skilningi nemenda á því hversu mörg
tungumál nemendur í íslenskum grunnskólum tala megi stuðla að
umburðarlyndi annarra nemenda gagnvart tvítyngdum börnum.
Í Aðalnámskránni er fjallað um það hvernig skipuleggja á nám og kennslu
í íslensku fyrir börn sem tala annað móðurmál. Þar kemur fram að íslenska
sem námsgrein felur í sér meira en eingöngu tungumálakennslu því að í
íslenskunáminu þarf einnig að leggja áherslu á menningarfærni nemenda og
kenna nemendum um íslenska menningu og að jafnframt þurfi að vera gott
samstarf á milli heimila og skóla tvítyngdra barna um þjálfun í íslensku sem
öðru tungumáli á öllum stigum grunnskólans. Það vekur athygli með tilliti til
tvítyngdra barna að í Aðalnámskrá um grunnskóla er íslenska sem námsgrein
og íslenska sem annað tungumál sett í sama námsgreinahóp og ekki aðskilið
sem tvær námsgreinar og þar kemur fram að íslenskunámið sem ein
námsgrein vegur 18,8% vikulegs kennslutíma allra námsgreina sem kenndar
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eru (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 50). Það kemur skýrt fram að þetta
samstarfsverkefni heimila og skóla er mjög mikilvægt og að fjölskyldur barna
gegni veigamiklu hlutverki í að skapa virðinu fyrir báðum tungumálunum,
styrkja þau og rækta og viðhalda áhuga nemenda á virku tvítyngi
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 96-106).

2.4 Stefnumótun íslenskra skólayfirvalda
varðandi tvítyngi og fjölmenningu
Skólastefna á Íslandi hefur breyst og þróast í takt við samfélagslegar
breytingar sem endurspeglast í nýjum lögum um leik- og grunnskóla sem og
aðalnámskrám skólastiganna. Fjölbreytileiki samfélagsins hefur einnig breytt
skólaumhverfinu ekki hvað síst þegar innflytjendum fór að fjölga hérlendis
en skólunum ber samkvæmt lögum, aðalnámskrám og barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna að taka mið af fjölbreytileika nemenda í kennsluháttum
og stefnumótun.
Á Íslandi hafa stjórnvöld mótað stefnu í málefnum innflytjenda og er
hlutverk skólanna skýrt hvað það varðar og það kemur fram í lögum um leikog grunnskóla. Hugmyndafræðin er „skóli án aðgreiningar“, sem þýðir meðal
annars að allir eiga kost á námi við sitt hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011,
bls.43; Lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Fyrir utan það sem fram kemur í lögum og aðalnámskrám er engin sérstök
opinber stefnumótun til varðandi fjölmenningu eða tvítyngi barna í íslensku
skólakerfi. Hinsvegar hafa íslensk stjórnvöld leitað eftir aðstoð frá
Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi (ECRI) og hefur
nefndin meðal annars sent íslenskum stjórnvöldum nokkrar skýrslur um
úrræði og tillögur til að bæta stöðu tvítyngdra barna varðandi leik- og
grunnskólastigið. ECRI mælir með því að stjórnvöld tryggi öllum nemendum
sem þess þurfa og stunda nám í íslensku sem öðru tungumáli viðeigandi
námsgögn. Einnig kemur fram að ECRI bendir á að íslensk stjórnvöld byðu
nemendum,sem eru með annað móðurmál en íslensku, upp á aukin tækifæri
til að læra íslensku sem annað tungumál á öllum skólastigum, einkum á
framhaldsskólastigi. Nemendur með annað móðurmál eiga rétt á kennslu í
íslensku sem öðru tungumál í grunn-og framhaldsskólum. Með kennslunni á
að stefna að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti stundað nám í
grunn-og framhaldsskólum og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi
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(Hringþing, 2012 bls. 4-5). ECRI bendir á að margir leikskólar velta fyrir sér
hvaða aðferðum eigi að beita til að kenna íslensku sem annað mál. Umræðan
fjallar meðal annars um það hvort og þá hvernig leikskólinn ætti að vinna
með móðurmál barnanna sem þar eru. Starfsfólk leikskóla með annað
móðurmál en íslensku ætti að nýta þá þekkingu sína í vinnu með börnunum
til að skapa sem best málumhverfi fyrir tvítyngd börn. Spurningar vakna
hvort leggja eigi áherslu á markvissa móðurmálsörvun/kennslu
leikskólabarna með annað móðurmál en íslensku. Á þennan hátt má styrkja
móðurmál barnanna sem er ekki einungis mikilvægt fyrir samskiptin í
fjölskyldunni en auðveldar líka börnum að tileinka sér íslensku sem annað
tungumál því fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að góður grunnur í
móðurmáli er grundvallaratriði í máltöku annars máls. Fyrir tvítyngd og
fjöltyngd börn er mikilvægt að búa við ríkt málumhverfi á báðum
tungumálunum og öðlast tækifæri til þess að þroska málvitund sína og færni í
samskiptum (Hringþing, 2012, bls.6).
Hugmyndir ECRI um úrræði og tillögur eru enn á vinnslustigi og
stefnumótun opinberra stjórnvalda enn í þróun en sett hefur verið á stofn
þróunarverkefni í tengslum við breytingar varðandi þetta málefni (Hringþing
2012, bls.3-31). Tillögur að útbótum ECRI fyrir íslenska stefnumótun felst
meðal annars í því að auka íslenskukennslu erlendra barna og fullorðinna og
viðurkenna og virða virkt tvítyngi; að menntun kennara feli í sér þjálfun í
kennslu tvítyngdra barna; að starfsfólk leik- og grunnskóla geti sótt
endurmenntun um það hvernig á að kenna tvítyngdum börnum og fái fræðslu
um málefni þeirra; að fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi verði skipulögð
fyrir kennara, starfsfólk og samnemendur til að vinna gegn fordómum og
umburðarleysi gagnvart tvítyngdum börnum; að íslenskukennsla tvítyngdra
barna í grunnskólum sé ekki hluti af almennu íslenskunámi og nemendur séu
ekki teknir úr tímum til að stunda aukakennslu í íslensku þar sem það ýtir
undir fordóma samnemenda því tvítyngd börn fá þannig öðruvísi kennslu og
námsskipulag (Hringþing, 2012, bls. 3-31).

2.5 Samantekt
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (nr. 18/1992) lagði grunninn að jafnrétti
tvítyndra barna í skólakerfi þess lands sem þau búa í. Í lögum um leikskóla á
Íslandi (nr. 90/2008) kemur orðið tvítyngi hvergi fram og ekki er heldur hægt
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að tengja beint innihald Aðalnámskrár um leikskóla (2011) við tvítyngd börn,
en það er á ábyrgð hvers leikskóla hvernig starf þeirra er uppbyggt enda gert
ráð fyrir að leikskólar vinni samkvæmt sinni eigin námskrá. Í lögum um
grunnskóla (nr. 91/2008) og í Aðalnámskrá um grunnskóla (2011) eru ákvæði
sem tengja má við tvítyngd börn. Þar er fjallað um sérstaka móttökuáætlun
fyrir erlenda nemendur og foreldra þeirra og að skipuleggja á skólastarf
grunnskóla með tilliti til að kennslan byggi á skóla án aðgreiningar í
fjölmenningarlegu skólastarfi og jafnréttisáætlun á að vera hluti af
skólastarfinu. Í lögum um grunnskóla kemur fram að börn af erlendum
uppruna eiga rétt á aukakennslu í íslensku og í Aðalnámskrá um grunnskóla
er það skipulagt sem hluti af íslenskunáminu almennt en ekki sem sérfag til
viðbótar við hina almennu íslenskukennslu.
Engin opinber heildræn stefnumótun er til á Íslandi varðandi nám
tvítyngdra barna, en verið er að vinna að slíkri stefnumótun og ýmis
þróunarverkefni í sambandi við það eru á framkvæmdastigi. Íslensk
stjórnvöld hafa leitað eftir tillögum að úrræðum með tilliti til erlendra barna
og menntunar þeirra og hefur Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og
umburðarleysi (ECRI) sent nokkrar skýrslur með tillögum að úrbótum.
Hinsvegar virðist stefnumótunarvinnan enn vera á vinnslustigi og óljóst er
hvenær hún á að vera tilbúin.
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3. Fræðileg umfjöllun
Fræðilegur bakgrunnur viðfangsefnisins verður til umfjöllunar í þessum
kafla. Hugmyndir og rannsóknir fræðimanna verða skoðaðar sem tengjast
tvítyngdum börnum í leik- og grunnskólanámi, sem hafa annað móðurmál en
gildir í því þjóðfélagi sem þau búa í. Einnig verður fjallað um skóla án
aðgreiningar og fjölmenningarlega menntun, hvernig tvítyngdum börnum
vegnar innan skólakerfisins, meðal annars að læra nýja tungumálið og
viðhalda móðurmáli sínu. Fjallað verður um námsumhverfi tvítyngdra barna,
vini og tengslamyndun, samskipti foreldra við leikskóla og grunnskóla.

3.1 Tvítyngi og tvítyngd börn
Bialystok er prófessor í sálfræði við York University í Toronto og hún talar
um að ákveðnar staðalímyndir ákvarði það á hvaða hátt einstaklingar eru
skilgreindir sem tvítyngdir einstaklingar. Sennilega er algengasta
skilgreiningin á hugtakinu tvítyngi (e. bilingualism) að einstaklingur notar
tvö tungumál frá fæðingu. Bilaystok bendir á að margar skilgreiningar séu til
um hugtakið tvítyngi, en flestar skilgreiningarnar vísa að einhverju leyti til
notkunar á tveimur eða fleiri tungumálum (Bialystok, 2001, bls. 4-5). Þessi
skilgreining á hugtakinu tvítyngi er einföld þar sem sumir fræðimenn
skilgreina tvítyngi út frá virkni heilastarfsemi hjá börnum.
Sigríður Sigurjónsdóttir (2001) bendir á að fræðimenn sem rannsakað hafa
tvítyngi barna hafa sýnt fram á að heilastarfsemi hjá einstaklingum sem læra
tvö tungumál samtímans frá upphafi er ólík heilastarfsemi einstaklinga sem
hafa eingöngu lært eitt tungumál þó að þeir bæti síðan öðru tungumáli við
síðar á lífsleiðinni. Þessar rannsóknir byggja á mælingu heilastarfseminnar
með segulómun, en rannsókn sýndi fram á að einstaklingar sem læra tvö
tungumál í æsku geyma móðurmálið innan svokallaðs Broca-svæðis í vinstra
heilahveli, en einstaklingar sem læra annað tungumál en móðumál sitt síðar á
lífsleiðinni geyma tungumál á ólíkum stöðum innan þessa svæðis í vinsta
heilhveli (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).
Tvítyngi hefur margar myndir og skilgreiningar og þess vegna þarf að
taka tillit til og gera greinarmun eftir því hvaða tvítyngda hópi börn tilheyra
meðal annars til þess að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra. Oft er talað um
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ráðandi tungumál hjá einstaklingum við ráðandi aðstæður, sem ekki er alltaf
móðurmálið og þó að nýja tungumálið sé börnum framandi í byrjun er mjög
algengt hjá börnum að það verði ráðandi tungumál þeirra eftir nokkurra ára
skólagöngu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 103).
Virkt tvítyngi (e. active bilingualism) tengist því að vera fær um að nota
tvö tungumál til skiptis eftir aðstæðum hverju sinni, þ.e. til að tvítyngi verði
virkt þarf einstaklingur að nota bæði tungumálin reglulega (Birna
Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11-15). Virkt tvítyngi er mjög jákvætt fyrir barnið
og fyrir samfélagið í heild, en virkt tvítyngi getur einnig haft neikvæð áhrif á
börn þegar þau eru á viðkvæmum aldri og þá einnig neikvæð áhrif á nám- og
vitsmunaþroska þeirra. Með neikvæðum áhrifum virks tvítyngis er átt við
þegar máltaka annars tungumálsins hefst seinna en hins tungumálsins og
móðurmálinu er ekki viðhaldið þá getur það haft neikvæð áhrif á málþroska
og læsishæfileika barnsins (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 18).
Bialystok og Barac hafa rannsakað tvítyngd börn og námshæfileika þeirra
og niðurstöður þeirra eru meðal annars að tvítyngd börn þróa góðan skilning
á uppbyggingu tungumálsins, sem er mikilvægt fyrir menntunarferli þeirra.
Rannsókn þeirra sýndi fram á að tvítyngdum börnu gekk vel að leysa ýmsar
áskoranir og verkefni og á það bæði við um verkefni sem tengjast
tungumálinu og óháð tungumálakunnáttu þeirra. Þessi rannsókn var síðan
notuð til grundvallar á rannsókn þar sem hópur rúmlega 100 barna á aldrinum
4-8 ára var rannsakaður. Börnin voru öll búsett í Toronto og voru með
svipaðan bakgrunn og gengu í sambærilega skóla, en munurinn var eingöngu
sá að þau notuðu mismunandi tungumál. Börnunum var skipt í fjóra hópa;
börn sem töluðu eingöngu ensku, tvítyngd börn sem töluðu ensku og frönsku,
tvítyngd börn sem töluðu ensku og spænsku og tvítyngd börn sem töluðu
ensku og kínversku (Barac og Bialystok, 2012, bls. 413). Í rannsókninni voru
börnin látin leysa ýmis verkefni sem tengdust tungumálaþekkingu þeirra og
einnig var athyglinni beint að einbeitingu þeirra og athygli. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu fram á að hóparnir þrír sem voru tvítyngdir komu
alltaf betur út úr verkefnavinnunni en hópurinn sem eingöngu var
enskumælandi. Börnin sem sköruðu fram úr í þessari rannsókn voru börn sem
voru tvítyngd (Barac og Bialystok, 2012, bls. 419-420).
Hoff gerði samanburðarrannsókn í Bandaríkjunum með það að markmiði
að athuga hvort marktækur munur væri á námsárangri barna sem tilheyrðu
mismunandi þjóðfélagsstéttum. Rannsóknin náði til tvítyngdra barna,
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láglaunastéttar innflytjenda barna og til enskumælandi barna úr millistétt en
það var samanburðarhópurinn. Eintyngdu börnin úr millistétt náðu mun betri
námsárangri í skóla en hópurinn sem verið var að rannsaka. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu fram á að börnum úr láglaunastétt eða tvítyngdum
börnum var minna sinnt í skólum en eintyngdu börnunum og einnig fengu
þau lítinn stuðning frá foreldrum sínum varðandi námið. Ástæðan var ekki
hvað síst sú að foreldrarnir gátu ekki aðstoðað þau við að ná góðum tökum á
tungumálinu, enskunni, vegna slakrar tungumálakunnáttu (Hoff, 2013, bls.
4). Í rannsókninni athugaði Hoff einnig hvort marktækur munur væri á
tungumálakunnátta barnanna í ensku varðandi námsárangur þeirra í læsi,
málfræði, orðaforða og skilningi á námsgreinum. Marktækur munur reyndist
vera bæði varðandi orðaforða og í málfræði og niðurstöður leiddu í ljós að
tvítyngdu börnin höfðu minni orðaforða en eintyngdu börnin og þróun þeirra
við að mynda orð og geta tjáð sig var hægari hjá tvítyngdu börnunum (Hoff,
2013, bls. 6-7). Hoff benti á að nemendur af öðru þjóðerni væru með lægri
hlóðkerfisvitund en innfæddu börnin sem voru börn á leikskólaaldri. Í þessu
sambandi skoðaði Hoff einnig nokkrar sambærilegar rannsóknir sem gerðar
höfðu verið í ýmsum löndum og bar þær saman og reyndist vera töluverður
munur á tungumálakunnáttu þessarra hópa. Markmiðið með því að kanna
þetta var að athuga hversu langan tíma það tekur tvítyngd börn að ná
eintyngdum börnum hvað tungumálakunnáttuna varðar og var niðurstaðan sú
að misjafnt var eftir rannsóknum hversu langan tíma það tók og var það frá 5
árum upp í 11 ár sem það tók tvítyngd börn að ná sömu tungumálafærni og
eintyngdu börnin (Hoff, 2013, bls. 8).

Tvítyngd börn í íslensku skólakerfi
Með breytingum á íslensku samfélagi og auknum fólksflutningum til landsins
er liðin tíð að allir íbúar landsins tali sama móðurmálið. Á Íslandi hefur
tvítyngi meðal barna aukist mikið á skömmum tíma og samhliða hafa orðið
til nýir þjóðfélagshópar og þar sem gerð er sú krafa að stuðlað sé að eðlilegu
þroskaferli tvítyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 101).
Niðurstöður PISA rannsóknarinnar árið 2012 sýna meðal annars kunnáttu
15 ára nemenda í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúrufræðilæsi.
Niðurstöður fyrir Ísland leiddu í ljós að kunnátta nemenda hérlendis hafði
versnað töluvert frá PISA rannsókninni sem framkvæmd var árið 2003. Við
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samanburð á kunnáttu íslenskra innfæddra barna og tvítyngdra barna í
íslensku skólakerfi kom í ljós að kunnátta innflytjenda var mun lakari en
innfæddra nemenda í öllum þeim námsgreinum sem mældar voru. Rúmlega
helmingur innflytjenda mældist undir hæfnisþrepinu 2 í lesskilningi en flestir
innfæddir nemendur voru á hæfnisþrepunum 2 og 3 (viðmiðunarþrep OECD
er á bilinu frá 0-6) (Almar. M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K.
Björnsson, 2013, bls. 18-47, 61 og 70).
Nýjustu niðurstöður PISA rannsóknarinnar benda sterklega til þess að
nemendur af erlendum uppruna fái e.t.v. ekki þann stuðning sem til þarf svo
námsárangur þeirra sé ásættanlegur og þeim til framdráttar.

Tvítyngi og íslenska sem annað tungumál
Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægt er að börn hafi góða málfærni í
eigin móðurmáli þar sem það getur skipt sköpun og haft áhrif á það hvernig
þeim gengur að læra annað tungumál. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls.
106) kemur skýrt fram að mikilvægt er að hvetja foreldra til að aðstoða börn
sín við íslenskunám en samhliða því að þróa og viðhalda eigin móðurmáli til
að stuðla að virku tvítyngi allra barna sem eiga annað móðurmál en íslensku.
Í lögum um grunnskóla kemur fram að kennsla í grunnskólum fer fram
á íslensku (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þetta þýðir það að skólinn
þarf að skilgreina þarfir nemenda vel með hliðsjón af innihaldi
aðalnámskrár og þarf að skipuleggja kennslu þeirra í samræmi við það,
meðal annars með því að aðlaga markmið kennslunnar að tvítyngdum
börnum. Þegar nemendur með annað móðurmál en íslensku hefja nám í
íslenskum skólum þarfnast þeir stuðnings til að námið gangi upp,
vegna þess að stundum hafa þeir ekki nógu gott vald á tungumálinu og
stundum þurfa nemendur stuðning varðandi ákveðna færni
tungumálsins t.d. varðandi framsögn, málfræði, stafsetningu svo að
dæmi séu nefnd. (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010,
bls. 189)

Samkvæmt kenningum fræðimanna, t.d. kenningum Vygotsky er
tungumálið verkfæri barna til að læra, skapa samræður og læra samvinnu við
önnur börn og fullorðna og er það mikilvægt fyrir þroska þeirra. Vygotsky
sýndi fram á að í gegnum samræður og samvinnu efla börn ZPD (Zone of
Proximal Development), sem er svæði mögulegs þroska (Bulkeley, 2009, bls.
26-27). Vygotsky sagði í kenningu sinni að ef barn væri ekki örvað á neinn
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hátt þá næði það aðeins ákveðnum þroska en með örvun og réttum aðstæðum
þá þroskaðist það hraðar og betur. Í því samhengi talaði hann um svæði hins
mögulega þroska, þannig að tungumál skiptir miklu máli í þróun og þroska
barna (Snowman og McCown, 2012, bls. 52-53). Vygotsky bætti félagslegu
hliðinni inn í kenningu sína og lagði áherslu á að félagsleg og menningarleg
áhrif spili stórt hlutverk í vitsmunaþroska barna. Hann sagði að samskipti,
bæði milli barna innbyrðis og milli barna og fullorðinna gegndu mikilvægu
hlutverki (Snowman og McCow, 2012, bls. 52-53). Vygotsky taldi að 8 ára
gamlt barn geti leyst af hendi verkefni með aðstoð hæfari einstaklings sem 12
ára barna getur leyst sjálft og þannig nýtir barnið svæði mögulegs þroska
(Cohen Manion, Morrison og Wyse, 2010, bls. 182).
Kenningu Vygotsky er hægt að yfirfæra á börn sem læra íslensku sem
annað tungumál, hvort sem um er að ræða börn sem flutt hafa til landsins eða
börn sem eiga foreldra þar sem annað þeirra er erlent og læra tvö tungumál
samtímis. Samkvæmt kenningu Vygotsky er þroski háður menningu barna
(Snowman og McCow, 2012, bls. 38-39). Fyrir tvítyngd börn er mjög
mikilvægt að áhersla sé á gott samstarf milli heimila þeirra og skóla um
þjálfun íslenskunámsins sem þeirra annað tungumál og jafnframt að
mögulegt sé að styrkja þau í því sambandi, rækta og viðhalda áhuga nemenda
á virku tvítyngi (Aðalnámskrá gunnskóla, 2011, bls. 107).
Birna Arnbjörnsdóttir bendir á að erfitt er að skilgreina tvítyngi eingöngu
út frá máltöku, málfærni eða málnotkun, því ekki hafa allir tvítyngdir lært
tungumálin samtímans né heldur er málnotkun stöðug og jafndreifð. Hún
bendir á að tungumálið er ekki eingöngu tæki til samskipta heldur er það
mjög mikilvægt fyrir þroska barna sérstaklega vitsmunaþroskann.
Vitsmunaþroskinn er undirstaða læsis og óhultlægarar hugsunar ásamt því að
vera forsenda þess að geta greint orð og skilgreint hugtök eftir því hvaða
hlutverki þau gegna í setningum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 17-18).
Tvítyngiskennsla í grunnskólum er eins og önnur kennsla og getur bæði
verið í formi góðrar eða slæmrar kennslu, en starfsmenn skólakerfisins eru
smámsaman að átta sig á því að menntun og kennsla tvítyngdra barna tengist
ekki eingöngu tungumálakennslu því að þau þurfa að fá menntun við hæfi
miðað við getu þeirra (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11-15). Birna
Arnbjörnsdóttir fjallar um það að námsstaða tvítyngdra barna sé ekki góð
hérlendis og bendir meðal annars á mikilvægi málaumhverfis. Hún bendir á
að rannsóknir hafa sýnt fram á að íslenskt samfélag er lokað samfélag og hún
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álítur það vera neikvætt fyrir farsælt tungumálanám og menntun tvítyngdra
barna og sé það ein af ástæðunum fyrir því hvernig staða og aðgengi barna er
í íslensku samfélagi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 20-22).

3.2 Fjölmenning og fjölmenningarlegt samfélag
Fjölbreytni í samfélaginu hefur yfirleitt góð áhrif á samfélagið og þróun þess,
mikilvægt er þess vegna að styðja við fjölbreytni og innbyrðis tengsl ólíkra
menningarheima. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á það hvernig fólk
upplifir sig í öðru landi en það að ná tökum á tungumálinu er eitt af
lykilatriðunum til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu.
Samvitund og sjálfsvitund einstaklingsins gegna mikilvægu hlutverki við
aðlögun að nýju samfélagi. Til að komast hjá fordómum og þröngsýni þarf
fólk að kynnast innbyrðis. Þegar um aðlögun innflytjenda er að ræða að nýju
samfélagi þarf viðkomandi að velja hvaða leið hann velur til að aðlagast hinu
nýja samfélagi, en jafnframt þurfa innflytjendur stuðning frá samfélaginu til
að aðlögunin heppnist vel. Þegar talað er um aðlögun innflytjenda inn í nýtt
samfélag er oftast um að ræða þrjár mismunandi meginleiðir sem
innflytjendur velja sér, meðvitað eða ómeðvitað: Aðlögun (e. integration)
sem merkir það að minnihlutahópar laga sig að menningunni sem ríkir í
samfélaginu, bæði menningarlega og félagslega en jafnframt segja þeir skilið
við upprunalegu menninguna og tungumál og verða þannig sem líkastir
innfæddum einstaklingum samfélagsins, t.d. með því að nota þeirra tungumál
og taka upp siði þeirra og venjur. Menning upprunalandsins hverfur smám
saman og þeir missa séreinkenni sín og nota ekki lengur siði og venjur
heimalands síns (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 96-97). Í öðru lagi er
talað um samþættingu (e. integration) sem felst í því að þjóðernisminnihluti
heldur eftir eigin menningu, tungumáli og sérkennum auk þess sem þeir
einstaklingar tileinka sér einnig menningu samfélagsins sem þeir búa í. Slíkir
innfluttir einstaklingar hafa þannig á valdi sínu tvö ólík tungumál og öðlast
færni í báðum menningarheimunum en þurfa til þess stuðning samfélagsins
sem þeir ákveða að búa í. Samþætting krefst því aðlögunar beggja hópa og
felur í sér að minnihlutahópurinn tekur þátt í öllum samfélagslegum þáttum
og verður þátttakandi á vinnumarkaðinum, í efnahagslífinu og stjórnmálum.
Einnig öðlast þeir sömu réttindi og skyldur og aðrir íbúar samfélagsins.
Aðskilnaður (e. separation) þýðir hinsvegar að minnihlutahópur velur að
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viðhalda menningu sinni og siðum án þess að verða fyrir miklum áhrifum
ríkjandi menningar þjóðfélagsins (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 96-97).
Ein af mörgum leiðum sem Hartmann og Gerteis skrifa um er að takast á
við fjölmenningu með aðlögun (e. integration). Í því felst að leggja þarf
áherslu á gagnkvæma ábyrgð varðandi menningarlegar skuldbindingar
samfélagsins þar sem einstaklingur býr (Hartmann og Gerteis, 2005, bls. 226227).
Fjölmenningarlegt samfélag er samfélag þar sem fólk af ólíkum
þjóðernum og ólíkum menningarlegum uppruna býr saman, hefur ólík
trúarbrögð og býr yfir ólíkri reynslu og hæfni. Fólk af erlendum uppruna
bendir á að fjölmenningarlegt samfélag þarf að viðurkenna réttindi og
lagaákvæði þegnanna, til að þeir geti viðhaldið tengslum og skuldbindingum
við eigin þjóðarbrot og menningu innan samfélagsins alls (Kristín
Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, bls. 137).

Fjölmenningarleg menntun
Fjölmenningarleg menntun hefur þróast á undanförnum árum sem sérstakt
svið í menntunarrannsóknum með áherslu á jarðarstöðu barna innflytjenda
með það að leiðarljósi að sporna við mismunun hópa í samfélögum og
skólakerfum. Í hugmyndafræði um fjölmenningarlega menntun koma fram
kenningar um félagslegt réttlæti og jafnrétti á öllum skólastigum.
Fjölmenningarleg menntun felur í sér að allir nemendur eiga rétt á menntun
óháð kyni, félagslegri stöðu, uppruna og menningarlegri sérstöðu og þannig
eiga allir að hafa jafngild tækifæri til menntunar. Fjölmenningarleg menntun
á að ná til allra þátta skólastarfsins, s.s. námsskráa, námsefnis,
kennsluaðferða, miðlunar, skólamenningar og stjórnunar (Börkur Hansen og
Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 26-27). Öll börn eru hluti okkar samfélags,
óháð þjóðerni þeirra eða uppruna foreldra þeirra, þetta er okkar framtíð og
þau eiga rétt á menntun sem veitir þeim tækifæri til að þroskast á eigin
forsendum. Fjölmenningarleg menntun endurspeglast á sinn hátt í
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar sem skóli sem tekur við öllum
nemendum. Skóli sem er tilbúinn að veita aðstoð og menntun með tilliti til
þarfa allra nemenda, skóli sem gefst ekki upp á nemendum sínum þó
fjölbreytileiki sé til staðar og þar sem starfsfólk er tilbúið til að takast á við
breytingar, læra nýja kennsluhætti og þróa sig í starfi og veita foreldrum
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aðstoð. Þannig skóla er hægt að nefna skóla án aðgreiningar (Aðalnámskrá
gunnskóla, 2011, bls. 43). Ford bendir á að fjölmenningarleg menntun er fyrir
alla nemendur og því meiri menningarlegur fjölbreytileiki sem er í
skólabekkjum, fremur en einsleitni, því betra fyrir nemendur til að
fyrirbyggja og vinna gegn fölskum staðalímyndum sem ríkja í öllum
samfélögum. Fræðsla í formi fjölmenningarlegarar menntunar er nauðsynleg
til að efla fjölmenningarlegt samfélag. Kennari þarf að geta kennt og kynnst
nemendum frá fleiri en einu sjónarhorni til að efla skilning milli nemenda
með ólíkan bakgrunn. Fjölmenningarleg menntun er grundvölluð á
hugsjónum og félagslegu réttlæti þar sem allir nemendur hafa sama
möguleika til menntunar óháð menningu þeirra eða þjóðerni til að verða
fullgildir samfélagsþegnar (Ford, 2014, bls. 59-61). Banks (2010) fjallar um
að fjölmenningarleg menntun getur verið gagnlegt tæki til að aðstoða kennara
að skipuleggja kennsluna á þann hátt að hægt sé að forðast að efla
staðalímyndir í þjóðfélaginu sem ýta undir fordóma gagnvart innflytjendum.
Banks segir markmið fjölmenningarlegrar menntunar vera:
 Aukin þekking á mismunandi menningarhópum og koma í veg fyrir
kynþáttahatur
 Auka réttlæti og jafnrétti í námi
 Aðstoða nemendur, umönnunaraðila og samfélög við hvað?
 Að stuðla að menningarlegri fjölhyggju
 Efla menningarlega sátt á milli ólíkra þjóðerna og minnihlutahópa og
efla virðingu meðal nemenda í skólabekkjum, skólum og samfélaginu
(Banks, 2010, bls. 3-26).
Þegar um fjölmenningarlega menntun er að ræða skiptir kennslan sem
börnin fá lykilhlutverki og hvernig hún er framkvæmd. Það skiptir miklu máli
að þekking og viðhorf kennara varðandi fjölmenningarlega menntun sé í
samræmi við markmið og stefnur laga varðandi kennsluskipulag fjölbreytts
nemendahóps til að menntun og nám skili sem bestum árangri.

3.3 Skóli án aðgreiningar
Jón Torfi Jónasson fjallar um upphafið að breytingum á skólakerfinu á
Íslandi, í kjölfar þess að Salamanca yfirlýsingin var samþykkt árið 1994 fyrir
tilstuðlan UNESCO. Með henni skuldbatt Ísland sig til að veita öllum jafnan
rétt til náms (e. inclusion). Þessi yfirlýsing vísar til þess í grundvallaratriðum
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að skólinn eigi ekki að gera mannamun, en útilokar í sjálfu sér ekki sérstök
úrræði fyrir börn með sérþarfir (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 284). Margar
breytingar hafa átt sér stað í íslensku menntakerfi, sem meðal annars felast í
því að reynt er að skipuleggja skólastarfið sem eina heild og taka tillit til
hvers og eins nemanda, sem á að gera börnum með ýmiskonar sérþarfir kleift
að stunda nám í almennum bekkjum og skólum. Með slíku skipulagi á
skólakerfinu er stefnt að því að sérúrræði hverfi smám saman sem aðgreind
úrræði en eftir sem áður eiga öll börn að geta fengið nám við hæfi (Jón Torfi
Jónasson, 2008, bls. 276).
Í bókinni Nám fyrir alla fjalla höfundar um þær mikilvægu breytingar sem
þurfa að eiga sér stað í skólakerfinu til að skólar geti þjónað markmiðum allra
nemenda. Allar breytingar á skólakerfinu sem miða að því að skólinn
endurspegli margbreytileika nemenda krefjast sérstaks og markviss
umbótastarfs. Skólinn þarf að leggja áherslu á að skapa góðar aðstæður,
tækifæri, verkefni, fyrirmyndir og upplýsingar, sem efla nám allra nemenda
við skólann þar sem nám hvers nemanda er mikilvægasta afurð í skóla án
aðgreiningar. Til þess að kennarar geti skilað árangri í slíku skólaumhverfi
þarf kennarinn stöðugt að ígrunda vinnubrögð sín í kennslu, þróa starfið og
vinna að sameiginlegum markmiðum, þar sem sérhæfing starfsmanna skiptir
máli. Kennsluna þarf að laga að þörfum sérhvers nemanda og nauðsynlegt er
að taka upp starfshætti sem vinna gegn hvers konar aðgreiningu (Ferguson
o.fl., 2012, bls. 1-5).
Samkvæmt Ainscow, Booth, og Dyson er hægt að skilgreina hugtakið
skóli án aðgreiningar á margan hátt. Skilgreining á hugtakinu getur ýmist
verið lýsandi eða heildræn. Lýsandi skilgreining á skóla án aðgreiningar vísar
til skýrslna og stefnumótunar skóla um hugmyndafræði varðandi leiðir sem
nota á fyrir nám án aðgreiningar, en veitir ekki vísbendingar um það hvernig
hægt er að nota þær í reynd. Heildræn skilgreining hinsvegar er lýsandi fyrir
það hvernig hægt er að nota hugmyndirnar í framkvæmd. Báðar
skilgreiningarnar eru mikilvægar fyrir skóla og kennslu, menntastofnanir,
sveitarfélög, skólastjórnendur og kennara (Ainscow, Booth, og Dyson, 2006,
bls.14-15). Ainscow, Booth, og Dyson benda á að í hugmyndum um skóla án
aðgreiningar er stefnt að eftirfarandi þáttum:


Skóli án aðgreiningar nær til fatlaðra nemenda og annarra
nemenda sem teljast nemendur með sérstakar menntunarlegar
þarfir
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Skóli án aðgreiningar á að koma í veg fyrir útilokun
Skóli án aðgreiningar gerir ráð fyrir að allir hópar séu viðkvæmir
fyrir útilokun
Skóli án aðgreiningar á að þróast yfir í að vera skóli fyrir alla
Skóli án aðgreiningar á að ná til þess að vera „Menntun fyrir
Alla”
Skóli án aðgreiningar er aðal nálgunin fyrir menntunina og
þjóðfélagið (Ainscow, Booth, og Dyson, 2006, bls. 15).

Fræðimenn hafa bent á að menntastefnur yfirvalda flokka oftast
nemendur, en hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar snýst ekki um
flokkun á einstaklingum, til dæmis börnum með sérþarfir (Ainscow, Booth,
og Dyson, 2006, bls. 15). Skóla án aðgreiningar er ekki ætlað að flokka börn
heldur er honum ætlað að vera almennur skóli sem er móttækilegur fyrir
margbreytileika. Skóli án aðgreiningar á að ná til þess hvernig samfélagið
bregst við margbreytileika mannlífsins og taka inn breytingar sem eru að
gerast í samfélaginu (Ólafur Páll Jónson. 2011, bls. 116-117). Þannig er skóli
án aðgreiningar alltaf breytingum háður fremur en að hafa náð fullkomnum
endapunkti (Ainscow, Booth, og Dyson, 2006, bls. 25).
Samkvæmt skilgreining UNESCO felur skóli án aðgreiningar í sér
aðgerðir sem geta mætt og brugðist við fjölbreytileika og þörfum allra
nemenda óháð hindrunum sem geta staðið í veginum, hvort sem það eru
líffræðilegar eða félagslegar hindranir, eins og menning eða samfélag, sem
geta haft áhrif á menntun einstaklinga. Yfirvöld menntamála þurfa að breyta
skólakerfum til að geta staðið við þessar kröfur og væntingar, nota sömu
aðferðir og hafa sömu framtíðarsýn varðandi skólakerfið til að vera fær um
að mennta öll börn (UNESCO, 2005, bls.13). Samkvæmt skýrslu UNESCO
(2005) þarf skóli án aðgreiningar að fela í sér að fjölbreytileiki sé velkominn
inn í skólakerfið, að börn geti menntað sig óháð líkamlegri getu, að börnin
upplifi að þau séu velkomin eins og þau eru, að skólinn stuðli að jöfnum
tækifærum til náms án þess að flokka börnin. Skóli án aðgreiningar á að vera
skóli eða menntun fyrir alla nemendur (UNESCO, 2005, bls.15).
Bæði fjölmenningarleg menntun og skóli án aðgreiningar þurfa að fara
efir lögum og stefnum stjórnvalda, eins og fram hefur komið, m.a. vegna
Salamanca yfirlýsingarinnar. Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir benda á
að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og fjölmenningarleg menntun eru
tilkomnar úr mismunandi umhverfi og vegna ólíkra aðstæðna og markmiða,
en áherslan er sú sama sem felst í því að allir hafi jöfn tækifæri til menntunar.
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Í báðum tilvikum eiga skólar sem vinna samkvæmt þessum mismunandi
hugmyndafræðistefnum að þjóna hagsmunum nemenda í öllum jaðarhópum
samfélagsins, hvort sem um er að ræða fötlun nemenda, sérþarfir, ólíkar
menningar eða tungumál ásamt fleiri þáttum sem felst í fjölbreytileika. Skólar
sem byggja á þessum hugmyndafræðistefnum þurfa að gera ráð fyrir virku
lýðræði, þátttöku og ekki síst valddreifingu (Börkur Hansen og Hanna
Ragnarsdóttir, 2010, bls.27). Það sem er ólíkt í hugmyndafræði þessara
tveggja stefna er að það er misjafnlega unnið út frá þessum markmiðum.
Áherslur þessarra tveggja stefna eru líkar að því leytinu til að báðar styðja að
nemendur með sérþarfir, t.d. fatlaðir einstaklingar, bráðgerðir, nýbúar og
nemendur sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður vegna sérstakra
fjölskyldnuaðstæðna fái öll aðstoð við sitt hæfi. Rannsóknir benda til að
hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar skili sér mjög vel til einstaklinga
sem hafa ýmiskonar sérþarfir á þann hátt að þau eru betur undirbúin til að
takst á við framtíðina og geta vera virkir samfélagsþegnar. Í þeim skólum þar
sem skóli án aðgreiningar skilar árangri eru þeir einstaklingar sem fá
stuðning betur hæfir til að geta tekið þátt á félagslegum og efnahagslegum
vettvangi sem bíður þeirra í framtíðinni (Sapon –Shevin, 2007, bls.69-71).
Það sama má segja um fjölmennigarlega menntun sem leggur áherslu á að
aðstoða nemendur af ólíkum uppruna að öðlast jafnrétti í nýju samfélagi og
minnka það misrétti sem getur myndast þegar um nýja samfélagsþegna er að
ræða og að aðstoða börn við að getað tekist á við framtíðina í nýju
heimalandi til að opna þeim tækifæri, styðja þau og koma í veg fyrir fordóma
(Nieto, 2010, bls. 50-53). Saphon –Shevin bendir á það að skóli án
aðgreiningar hefur það að markmiði að minnka eða afmá það bil sem enn er
til milli „við” og „þeir” og telur að með því að minnka bilið milli þess sem
við skiljum og skynjum sem „óeðlilegt” og „eðlilegt” hjá einstaklingum þá er
í leiðinni verið að koma inn viðhorfsbreytingu varðandi einstaklinga sem eru
ekki eins „eðlilegir” og við (Sapon –Shevin, bls.22-23). Með
fjölmenningarlegri menntun er einnig reynt að minnka þetta bil sem hefur
myndast á milli venjulegra einstaklinga og „hinna”. Þó að hugmyndafræði
þessarra tveggja stefna eigi sér ólíkar rætur má líta svo á að þær hafi svipuð
markmið að leiðarljósi, sem er að gera einstaklingum kleift að takast á við
framtíðina á lýðræðislegan hátt og virða það að allir eru jafnir.
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3.4 Kennslufræði samkvæmt hugmyndafræði
skóla án aðgreiningar í fjölmenningarlegu
námsumhverfi
Þegar fjallað er um nám og kennslu í skóla margbreytileikans eru fjórir
grundvallarþættir sem þarf að hafa í fyrirrúmi þegar stefnt er að
merkingarbæru námi: Nemendur, námsumhverfið, námsefni og þær
kennsluaðferðir sem notaðar eru (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna
Karlsdóttir, 2010, bls. 192). Skólasamfélög sem starfa undir formerkjum
skóla án aðgreiningar þurfa að spyrja gagnrýninna spurninga um hið
hefðbundna skólastarf og breyta því á margan hátt til að koma til móts við
markmiðið um skóla án aðgreiningar. Í næstu köflum verður farið yfir
ofangreinda grundvallarþætti sem tengjast námi og kennslu.

Nám og kennsla í skóla margbreytileikans
Banks (2010) segir að þeir kennarar sem nái árangri í fjölmenningarlegri
kennslu viðurkenni ólíka menningu og tungumál, kynni sér hefðir og venjur í
þeim samfélögum sem nemendur koma frá, meti ólíka eiginleika þeirra og
sýni það í verki í kennslu sinni. Hann leggur áherslu á að nemendur séu virkir
í eigin námi og hvetur þá til að ná árangri sem er skilgreindur á forsendum
hvers og eins. Til þess að ná stöðugum framförum í kennslu
fjölmenningarlegs nemendahóps þarf kennari að finna leiðir til að koma til
móts við hvern einstakling um leið og tekið er mið af öllum hópnum í heild
(Banks, 2010, bls. 22-23).
Tomlinson leggur áherslu á gagnvirka kennslu, umhyggju og persónuleg
tengsl til þess að gera kennurum kleift að mæta þörfum nemenda í
fjölbreyttum nemendahópi. Hún segir að kennsla þurfi að vera skipulögð
þannig að einblínt sé á lykilþætti og helstu hugtök námsefnisins. Kennslan
þarf að hafa skýr markmið, þ.e. hvað eiga nemendur að læra, kunna og geta
(Tomlinson, 2003, bls. 2, 59).
Afar ólíklegt er að kennari búi yfir allri þeirri þekkingu, færni eða
dómgreind sem til þarf til að útfæra kennslu og námskrá fyrir alla nemendur,
sama hversu mikla hæfni, þekkingu, reynslu eða dómgreind kennari býr yfir.
Þess vegna er æskilegt að fjölbreyttur hópur kennara komi að því að
skipuleggja nám fjölbreyttra hópa, sem samanstanda af ólíkum einstaklingum
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með ólíkar þarfir (Ferguson o.fl., 2012, bls. 6). Nauðsynlegt getur verið að
semja einstaklingsnámsnámskrá og þarf hún að vera í sífelldri endurskoðun
(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 21).

Kennsluaðferðir í skóla margbreytileikans
Nieto fjallar um að það þarf að styrkja og efla menningarlega sjálfsmynd
nemenda þar sem nemendur koma oftast úr mismunandi menningarheimum
og hefur það áhrif á samskipti þeirra og einnig námsárangur (Nieto, 2010,
bls. 25, 77-80). Nieto bendir á að fjölmenningarleg menntun tengist mörgum
félagslegum þáttum sem þarf að taka tillit til þegar unnið er með fjölbreyttan
nemendahóp, en markmiðið er að koma í veg fyrir félagslega útilokun,
kynþáttafordóma sem og aðra fordóma og mismunun (Nieto, 2010, bls. 5157). Toma (2007) bendir á að fordómar hindra fólk í að viðhalda eðlilegri
dómgreind ef það er fast í þeim, en það eru ákveðnar staðalímyndir og
ákveðin viðhorf sem ríkja í samfélögum sem eru uppspretta fordóma (Toma,
2007, bls. 58-59). Mikilvægt er að kennarar vinni eftir fjölmenningarlegum
viðhorfum til að geta litið á kennsluaðferðir sínar í víðara samhengi og vera
þannig betur færir um að uppfylla þær kröfur sem felast í fjölmenningarlegri
menntun á þennan hátt vinna einnig gegn rangum hugmyndum sem ríkja
stundum í samfélögum (Hanna Ragnarsdóttir, 2004a, bls. 152; Nieto, 2010,
bls. 133-135 ).
Nieto fjallar um að það sé kostur að nýta sér samvinnunám til að kenna
börnum í litlum hópum, en kennarinn getur samt verið hinn stýrandi aðili
kennslunnar og hentar þetta sérstaklega vel í leikskólanámi. Samvinnunám
getur falist í því þegar börnin eru með orðaleiki í litlum hópum en þannig
læra þau samskipti, ný orð, málfar og fleira sem nýtist þeim seinna (Nieto, S.,
2010, bls. 133-135). Samvinnunám og hópverkefni er hægt að nota við
kennslu bæði á leikskóla- og grunnskólastigi. Þegar nemendur með ólíka
færni, þekkingu og áhugamál takast á við sameiginleg verkefni hagnast allir á
miðlun ólíkra sjónarhorna og þekkingar. Í hópvinnu eða hópverkefnum gefst
kostur á að skipta verkum þannig að þátttakendur spreyta sig í mismunandi
verkefnum. Á þennan hátt skapar hópvinna möguleika á að leggja sérstaka
rækt við einstaklingsbundna hæfileika og færni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999,
bls. 136). Hópverkefni eru góð námsaðferð til að læra að vinna með öðrum
og læra nemendur mest á því að ræða saman um umræðuefnið og að útskýra
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hver fyrir öðrum. Það hefur færst í vöxt að kennarar nýti sér hópvinnu eða
samvinnu vegna þess hvað það hefur góð áhrif á nemendur (Guðrún
Pétursdóttir, 2003, bls. 20).

Námsumhverfið og nemendur í skóla margbreytileikans
Námsumhverfi barna og unglinga er mikilvægt, hvort sem um tvítyngd börn
er að ræða eða eintyngd börn. Viðhorf, líðan og reynsla nemenda gagnvart
kennara er hluti af námsumhverfinu og verður það skoðað betur í þessum
kafla.
Markmið rannsóknar, sem framkæmd var af Ásdísi Hrefnu Haraldsdóttur
og Sigrúnu Aðalbjarnadóttur, var að kanna hvaða viðhorf nemendur hafa til
þess hvað einkennir góðan kennara og hvernig kennara þeir voru ekki sáttir
við. Þátttakendur voru 161 nemendur (93 stúlkur og 68 drengir), sem allir
voru nemendur í 5. og 9. bekk, í 2 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Við
gagnasöfnun var notast við spurningalistakönnun (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir
og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008, bls. 37-38). Helstu niðurstöður
rannsóknarinnar um helstu kosti og galla kennara að mati nemenda voru:
... að nemendur virtust oftar líta til persónulegra eiginleika og viðmóts
kennarans en verklags hans eða kennsluaðferða. Flestir nemendanna
sögðu að góður kennari væri skemmtilegur, héldi uppi aga, væri
sveigjanlegur og útskýrði námsefnið vel; hann væri skapgóður, góður,
blíður og hjálpsamur. Nemendur felldu sig síst við of strangan kennara,
reiðan og pirraðan kennara sem öskraði á nemendur, væri leiðinlegur
og gerði upp á milli nemenda. Yngri nemendurnir litu frekar til þess að
kennarinn væri góður og blíður, en þeir eldri að hann útskýrði
námsefnið vel og sýndi þeim virðingu. Stúlkur horfðu frekar en drengir
til þess að kennarinn væri góður og blíður, hjálpsamur og þolinmóður.
(Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008, bls. 31)

Í þessari rannsókn kom ekki fram hvort að tvítyngd börn hafi verið meðal
þátttakenda en gera má ráð fyrir miðað við rannsóknir og hugmyndir
fræðimanna að viðhorf þeirra sé hið sama og niðurstöður þessarar rannsóknar
sýndu fram á. Þættir sem stuðla að því að erlendum börnum gangi vel í
leikskólum og grunnskólum er traust og góð þekking starfsmanna á
fjölmenningarlegu samfélagi. Þar sem erlendum börnum hefur ekki vegnað
vel hefur komið í ljós að samskipti og samvinna kennara við nemendur eru
lítil, tengslamyndun barna er ábótavant og samskipti milli heimila og skóla
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þurfa að vera meiri og betri. Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar barna
af erlendum uppruna hafa áhyggjur af því hversu einangruð börn þeirra eru
og eiga erfitt með að eignast félaga eða vini og ef þau eiga félaga þá eru það
helst félagar af erlendum uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2004a, bls. 150).
Hagstætt námsumhverfi í fjölbreyttum nemendahópi tengist
fjölmenningarlegri menntun og kennslu vegna þess að fyrstu skrefin í
fjölmenningarlegri kennslu eru að skapa öruggt námsumhverfi og hvetjandi
andrúmsloft. Námsumhverfi barna í leikskólum og grunnskólum er að miklu
leyti undir kennaranum komið og þarf kennari því að íhuga vel hvernig
námsumhverfi hann ætlar að hafa í kennsluaðferðum sínum til að nemendur
geti tjáð sig og deilt hugmyndum sínum með öðrum (Guðrún Pétursdóttir,
2003, bls. 13). Markmiðið með jákvæðu námsumhverfi og kennslu er að
stuðla að því að nemendur verði fjölmenningarlega hæfir og að þeir læri að
takast á við fjölbreytileikann almennt og læri að meta hann (Guðrún
Pétursdóttir, 2003, bls. 19).
Tillitssemi er mikilvægur þáttur í námsumhverfinu þegar erlend börn eru
að hefja skólagöngu sína en heppilegast er að þau fái hvetjandi og fjölbreytt
námsumhverfi. Þannig fá börn af erlendum uppruna tækifæri til að læra með
jafnöldrum sínum og kynnast þeim í leiðinni (Hafdís Guðjónsdóttir og
Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 191). Þegar talað er um tillitssemi við erlend
börn er átt við að huga þarf að einstaklingsþörfum þeirra, að brugðist sé við
hinu óvænta og kennarinn sé úrræðagóður að leysa þarfir þeirra (Hafdís
Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 194-195).
Hluti af styðjandi námsumhverfi nemenda er að eignast vini og mynda
vináttutengsl. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn af erlendum uppruna eiga
oft í erfiðleikum með að mynda vináttutengsl vegna tungumálaerfiðleika og
fordóma sem eru ríkjandi gagnvart þeim. Umræða fræðimanna og margar
rannsóknir hafa hinsvegar sýnt fram á mikilvægi vináttu fyrir eðlilegan
þroskaferil barna (Dunn, 2004, bls.33-47).
Frost, Wortham og Reifel tala um að það er mikill munur á því hversu vel
börnum er tekið í félagahópum. Sum börn eiga auðvelt með að verða hluti af
vinahópi en önnur börn eiga erfitt með að mynda vináttusambönd og virðast
aldrei almennilega falla inn í vinahóp. Hvernig börnum tekst til við að mynda
vináttutengsl við jafningja sína getur haft áhrif á skólagöngu þeirra (Frost,
Wortham og Reifel, 2008, bls. 178).
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Samskipti skóla og foreldra
Í umræðunni um fjölmenningarlega menntun og kennslu barna má ekki
gleyma því að foreldrar gegna lykilhlutverki og því er mikilvægt að rétt sé
staðið að samskiptum þeirra við skóla barnanna. Gott samstarf og samskipti
milli skóla og foreldra er mikilvægt til að efla börnin bæði námslega og
félagslega. Samstarf og samskipti foreldra og skóla geta verið flókin þar sem
erlendu foreldrarnir eru ólíkir og þarf skólinn að setja sig í spor þeirra og
skilja ólíkar menningarlegar-, félagslegar- og efnahagslegar aðstæður þeirra. Í
samskiptum skóla og erlendra foreldra er mikilvægt að vel takist til við að
vinna traust þeirra til að samstarfið heppnist vel (Elsa Sigríður Jónsdóttir,
2010, bls. 279).
Samskipti skóla og foreldra tvítyngdra barna vísatil samstarfs um ýmis
málefni sem tengjast börnum þeirra. Foreldrasamstarfið er mikilvægt og álíta
sumir kennarar að það sé forsenda fyrir árangsríku námi barnanna (Nanna
Kristín Christiansen, 2010, bls. 19-20). Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram
að umsjónarkennari gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi milli heimila og
skóla og á að vera megin tengiliður milli skólans og heimilis barnanna. Virk
þátttaka foreldra varðandi nám barna er einnig forsenda þess að foreldrar geti
axlað þá ábyrgð sem þeim ber að gera, samkæmt aðalnámskrám varðandi
uppeldi og menntun þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011 bls. 44-45).
Fræðimenn hafa sýnt fram á að að foreldrar hafa áhrif á námsárangur og
líðan barna í leik- og grunnskólum (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls.
21). Fullorðnir einstaklingar gegna mikilvægu hlutverki í uppeldi barna og
grunnskólar þurfa að mæta einstaklingsþörfum nemenda og foreldra þeirra
(Nanna Kristín Cristiansenn, 2010, bls. 31-33). Þetta á einnig við um
samstarf foreldra og leikskóla og er ekki síður mikilvægt þar, ekki hvað síst
til að fyrirbyggja að vandamál komi upp (Nanna Kristín Christinsenn, 2010,
bls. 28). Fræðimenn hafa bent á að samstarf við foreldra felur í sér aukna
vinnu fyrir kennara og starfsfólk skóla, auk aukinnar færni í mannlegum
samskiptum. Það er vel þekkt að foreldrasamskipti geta leitt til spennu og
togstreitu milli leikskóla og heimilis. Leikskólaganga er upphafið að langri
skólagöngu barna og því ákjósanlegur byrjunarreitur fyrir farsælt
foreldrasamstarf. Til þess að starfsfólkið sem á að sinna foreldrasamstarfi sé
viljugt til að leggja þá vinnu á sig, þarf það að vera sammála því
grundvallarviðhorfi að gott foreldrasamstarf sé mikils virði fyrir skólagöngu
barnsins. Þá þarf einnig að vera vel skilgreint hvað er átt við með samstarfi
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við foreldra og hvernig samskiptin skuli fara fram (Ebbeck og
Waniganayake, 2003, bls. 91; Woodcock og Sauthern, 2009. bls. 137–138).
Bandaríski félagsfræðingurinn Epstein (tilv. Ingibjörg Auðunsdóttir,
2007) setti fram líkan að samstarfsáætlun fyrir samstarf foreldra, skóla og
samfélagsins, sem hefur skilað góðum árangri í bandarískum skólum og
hlotið viðurkenningu. Epstein mælir með að farið sé eftir eftirfarandi
meginreglum varðandi skipulagningu á samstarfsáætlun foreldara og skóla:
 Samstarf á að stuðla að því að fyrirbyggja frekar en bregðast við vanda
þegar hann kemur upp
 Unnið skal að þátttöku allra foreldra
 Taka þarf tillit til aðstæðna fjölskyldna í samstarfinu en þær geta verið
afar mismunandi
 Viðurkenna þarf samstarfið og meta áhrif og framlag foreldra til
menntunar barna (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, 46-48).
Epstein skipti samskiptum skóla og foreldra upp í sex flokka sem eru
uppeldi, samskipti, sjálfboðavinna, heimanám, ákvörðunartaka og samskipti
við samfélagið. Mikilvægt er að foreldrar fái aðstoð og leiðbeiningar frá
skólanum um það hvernig aðstoða skal nemanda við heimanámið.
Upplýsingarleiðir milli foreldra og skóla um heimanám barnsins þurfa að
vera skýrar og samskiptin á milli þeirra skipulögð til að foreldrar séu færir
um að aðstoða nemendur við heimanámið. Foreldrarnir þurfa einnig að hafa
tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri varðandi nám nemanda til
þeirra sem sjá um nám hans og koma upplýsingum til skila sem geta nýst
kennara til að styðja við nám nemandans (Epstein, 2002, bls. 25-29).
Ingibjörg Auðunsdóttir vann þróunarverkefni um bætt samstarf heimila og
skóla fyrir grunnskólann Oddeyrarskóla, á árunum 2002-2004, en markmið
hennar var að þróa samstarfsleiðir milli heimila og skóla. Í rannsókninni var
unnið eftir samstarfsáætlunum Epstein um það hvernig skóli, fjölskylda og
samfélagið þurfa að vinna saman. Niðurstöður þróunarverkefnisins sýndu að
samstarfsáætlun Epstein hentaði vel fyrir samstarf heimila, skóla og
samfélags Oddreyrarskóla og voru bæði foreldrar og kennarar ánægðir með
samstarfið (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, 46-48).
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3.5 Fjölmenning og tvítyngd börn í íslenskum
leik- og grunnskólum
Hér verður fjallað um niðurstöður íslenskra rannsókna varðandi tvítyngd börn
í íslenskum skólum, dregnar verða saman helstu niðurstöður til að varpa ljósi
á það hvernig komið er til móts við þarfir tvítyngda barna i grunnskólum og
leikskólum landsins.

Leikskólar
Í rannsókn sem Fríða Bjarney Jónsdóttir framkvæmdi í þremur leikskólum á
höfuðborgarsvæðinu kom í ljós að hlutfall barna af erlendum uppruna var
rúmlega 30% af heildarfjölda barnanna. Markmið rannsóknarinnar var að
öðlast skilning á því hvernig deildarstjórarnir skipuleggja umhverfi og starf
deildanna og kanna viðhorf þeirra, reynslu og þekkingu varðandi hinn
fjölbreytta barnahóp sem var á leikskólunum. Helstu niðurstöður
rannsóknarinnar voru að allir deildarstjórarnir sinntu fjölmenningarlegu
leikskólastarfi á einhvern hátt til dæmis með starfsáætlunum (Fríða Bjarney
Jónsdóttir, 2011, bls. 42, 83). Í rannsókninni kom fram að kennararnir lögðu
áherslu á að vinna með menningu barnanna og efla gott foreldrasamstarf og
töldu það vera mjög mikilvægan þátt í starfi sínu. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu að ekki var eingöngu lögð áhersla á málörvun eða
íslenskukennslu heldur var einnig lögð áhersla menningarlegan bakgrunn
barna, félagslega stöðu og samstarf við fjölskyldur (Fríða Bjarney Jónsdóttir,
2011, bls. 84). Samstarf og samskipti skóla við foreldra tvítyngdra barna þarf
að vinna að með skipulögðum og markvissum hætti þar sem það er haft að
leiðarljósi að samskiptin og samstarfið stuðli að bættum kjörum barnanna
(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 28).
Í grein Rögnu Láru Jakobsdóttur (2007) Rannsóknir á Íslandi:
Fjölmenningarsamfélag dregur hún saman niðurstöður margra íslenskra
rannsókna
sem
voru
lokaverkefni
á
háskólastigi
varðandi
fjölmenningarsamfélag á leikskólastigi. Helstu niðurstöður rannsóknanna,
sem framkvæmdar voru á tímabilinu 1996-2007, voru að vinna þarf betur
með viðhorf starfsmanna til tvítyngdra barna og starfsaðferðir þeirra. Það
kom einnig í ljós að auka þarf nám tvítyngdra barna í íslensku, sérstaklega
fyrir börn þar sem annað foreldrið var erlent og sérstaklega vantar
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aukakennslu varðandi málörvun, en að jafnframt var þörf fyrir
viðbótarkennslu fyrir erlenda foreldra. Niðurstöður rannsóknanna sýndu að
tvítyngd börn fengu betri þjónustu á höfuðborgarsvæðinu varðandi nám en á
landsbyggðinni (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls. 201-202).
Niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar voru eftir 2007 sýndu fram á
að mismunandi var eftir leikskólum hvernig unnið var með tvítyngd börn
(Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls. 211).
Hanna Ragnarsdóttir (2002) framkvæmdi rannsókn, á árunum 2000-2001,
með það að markmiði að skoða meðal annars félagslegt umhverfi, móttökur
og aðlögun erlendra barna í leikskólum víða á landinu. Börnum af erlendum
uppruna hafði þá fjölgað verulega hérlendis og um var að ræða fjölbreyttan
hóp barna sem tókst misjafnlega vel að aðlagast nýjum aðstæðum sínum.
Stefnumótun og áætlunargerð voru einnig skoðuð í þessari rannsókn og var
niðurstaðan sú að þegar fjölmenningarhópurinn er fjölbreyttur var erfiðara að
afmarka stefnu og gera áætlanir sem hentaði öllum börnunum. Viðhorf hefur
áhrif á stefnumótun í þessum málaflokki og mismunandi aðstæður geta haft
áhrif á það hvernig skólar taka á móti erlendum börnum (Hanna
Ragnarsdóttir, 2002, bls. 51).
Hanna Ragnarsdóttir gerði einnig aðra rannsókn (2004b) varðandi
áhrifaþætti á skólagöngu erlendra barna á Íslandi og náði hún bæði til
leikskóla og grunnskóla en rannsókninni var ætlað að kanna viðhorf foreldra
til leikskólastarfsins. Hún skoðaði samspil heimamenningar erlendra barna á
Íslandi og skólamenningar og í ljós kom að foreldra erlendra barna voru
yfirleitt ánægðir með leikskólastarfið en einhverjir árekstrar komu upp
varðandi menningarlega og trúarlega þætti, gildi og viðhorf menninga þeirra
(Hanna Ragnarsdóttir, 2004b, bls. 91).

Grunnskólar
Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2004b) varðandi viðhorf foreldra til
grunnskólanáms erlendra barna sýndi hinsvegar fram á að foreldrarnir voru
allir hlynntir grunnskólanámi barnanna og litu á grunnskólann sem
námsgrundvöll fyrir börnin. Foreldrarnir höfðu þá skoðun að nám barnanna
þyrfti einnig að miðast við áhugasvið þeirra. Í rannsókninni var bent á að
mörg grunnskólabörn af erlendum uppruna búa við félagslega einangrun í
samskiptum sínum við íslenska jafnaldra. Vinir þeirra eru yfirleitt vinir af
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sama uppruna og þau, erlend börn frá öðrum löndum eða að þau eiga enga
vini. Viðhorf foreldranna voru að vináttutengsl taki tíma og þau þurfi að vera
þolinmóð því að það taki tíma að þróa vináttutengsl (Hanna Ragnarsdóttir,
2004b, bls. 107).
Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður
Gunnbjörnsdóttir (2007) gerðu rannsókn í 3 löndum Kanada, Noregi og
Íslandi þar sem markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hvernig
kennarar eru undir það búnir að kenna nemendum af erlendum uppruna. Þau
vildu skoða hvernig nemendur aðlagast nýju menningarsamfélagi en einnig
hvernig það mætir einstaklingsþörfum þeirra. Samkvæmt niðurstöðum
rannsóknarinnar stóðu kanadísku kennararnir sig best þegar kom að
undirbúningi kennara varðandi kennslu og viðhorfi þeirra til fjölmenningar.
Það kom á óvart að bæði íslensku og norsku kennararnir gerðu ekki það sem
til var ætlast af þeim varðandi jafnrétti í skólum og gerðu minni kröfur til
barna af erlendum uppruna (Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur
Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 137). Þátttakendur
voru kennarar sem kenndu börnum á aldrinum 6-11 ára. Niðurstöður sýndu
að í námi íslensku kennaranna höfðu þeir ekki fengið fræðslu um
kennsluhætti fyrir fjölmenningarlega bekki, gerðu ekki einstaklingsmiðaðar
námskrár fyrir tvítyngd börn og töldu sérkennslu í íslensku nægjanlega og
gerðu minni námskröfur til þeirra. Kennararnir töluðu um að
tungumálakunnátta tvítyngdu barnanna væri léleg, orðaforði lítill og
hugtakaskilningur ekki nógu góður. Í ljós kom að kennararnir voru
meðvitaðir um að heimanám barnanna gekk illa en lítil samskipti voru þó af
hálfu þeirra við foreldra barnanna til að bæta úr því (Kristín Aðalsteinsdóttir,
Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 144149).
Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari Klængur Jónsson og Hilma Hólmfríður
Sigurðardóttir (2010) rannsökuðu viðhorf grunnskólakennara til kennslu
barna með íslensku sem annað tungumál. Þátttakendur í rannsókninni voru
122 og var svarhlutfallið 70% miðað við alla grunnskóla landsins. Helstu
niðurstöður rannsóknarinnar voru að 63% grunnskólakennaranna töldu
kennslu tvítyngdra barna vera afbrigði af sérkennslu og margir þátttakendur
álitu að áherslan væri sérstaklega á að tvítyngd börn í grunnskólum landsins
viðhaldi móðurmáli sínu. Meirihluti þátttakenda (85,5%) sagði að í öllum
tilfellum væru foreldrar hvattir til að viðhalda móðurmáli barna sinna og
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tæplega tíundi hver þátttakandi sagði að það væri stundum gert. Rúmlega
30% svarenda sögðu nemendur fá kennslu á móðurmáli sínu til dæmis
kennslu í pólsku en flestir grunnskólarnir buðu ekki upp á slíka kennslu
(Hulda Karen Daníelsdóttir ofl., 2010, bls. 46, 77). Í rannsókninni kom fram
að algengt væri að nemendur sem eru með íslensku sem annað tungumál séu
látnir læra íslensku þegar þeir eiga að vera í kennslu í öðrum fögum með
sínum bekkjarfélögum og sérstaklega þegar um var að ræða tíma í íslensku,
dönsku og samfélagsgreinum. Tímafjöldi í íslenskunáminu sem börnin fengu
miðaðist aðallega við dvalarlengd barnanna á Íslandi. og í flestum tilvikum
voru það sérkennarar sem kenndu nemendum íslensku sem annað tungumál.
(Hulda Karen Daníelsdóttir ofl., 2010, bls. 63, 74-75). Í ljós kom að 80%
þátttakenda voru ánægðir með kennsluhætti og 77% skólann buðu
tvítyngdum börnum upp á lengri próftíma og/eða að prófin væru aðlöguð að
getustigi þeirra. Fjölmenningarleg kennsla var ekki algeng kennsluaðferð í
grunnskólunum landsins, þátttakendur töldu að þörf væri fyrir þjálfun eða
fræðslu varðandi móttöku tvítyngdra barna. Niðurstöður leiddu einnig í ljós
að rúmlega helmingur barnanna fengu alltaf eða oftast að hafa orðabækur
með sér í prófum eða verkefnavinnu. Kennararnir voru meðvitaðir um að
tvítyngdu börnin urðu fyrir meiri fordómum en innfæddu börnin, voru afskipt
eða lögð í einelti. Móttökuáætlun var notuð í meiri hluta grunnskólanna og
var hann aðgengileg á heimsíðu skólanna (Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl.,
2010, bls. 73-80).
Ragna Lára Jakobsdóttir (2007) tók saman niðurstöður nokkurra
rannsókna, eins og fram hefur komið, varðandi leikskóla- og grunnskólanám
erlendra barna. Helstu niðurstöður varðandi grunnskólamenntun erlendra
barna voru að í fyrstu voru börnin tekin úr almennum tímum til að fá
íslenskukennslu og mjög fáir fengu kennslu í móðurmáli sínu. (Ragna Lára
Jakobsdóttir, 2007, bls. 212-213). Hún vísaði til þess að fleiri rannsóknir hafi
sýnt fram á að skortur sé á námsefni og kunnáttu til að kenna erlendum
börnum eða að þörf sé fyrir betri samvinnu og skapa þurfi jafnvægi á milli
heimila og skóla, og jafnframt hafi komið fram í rannsóknum að félagsleg
tengsl við samnemendur eru oft léleg og tengist það oft
tungumálaerfiðleikum (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls. 212-219).

41

3.6 Samantekt
Fræðimenn hafa fjallað mikið um tvítyngi og tvítyngd börn á leikskóla- og
grunnskólaaldri og rannsóknir hafa sýnt fram á að tvítyngdum börnum
gengur misvel í skólum og eru margir þættir sem hafa áhrif á námsgöngu
þeirra. Mismunandi er eftir þjóðfélögum hversu vel er haldið utan um að
tvítyngdum börnum gangi vel námslega í skólum og hefur það sýnt sig að
skólar sem starfa eftir skipulagðri og góðri stefnumótun sem tekur mið af
kennslufræðí fjölbreyttum nemendahóp, gengur betur að ná til allra nemenda
þannig. Þar er um að ræða kennslu sem leggur meiri áherslu á
einstaklingsmiðað nám og hópnám. Kennarar þurfa að vera færir um og hafa
þekkingu á þessum kennsluaðferðum og í ljós koma að íslenskir kennarar
hafa yfir heildina litið ekki næga þekkingu á þessum kennsluaðferðum, meðal
annars vegna þess að menntun þeirra hefur ekki falið í sérþess háttar kennslu.
Jákvætt viðhorf kennara og annars starfsfólk leikskóla og grunnskóla er
einnig mikilvægur þáttur við kennslu barna frá misunandi menningarheimum
ásamt þekkingu á mismunandi menningarheimum og ólíkum bakgrunni
nemenda í skólasamfélaginu. Fjölmenningarleg menntastefna þarf að vera
hluti af daglegu skólastarfi bæði í leikskólum og grunnskólum.
Í íslenskum rannsóknum kom í ljós að við undirbúning starfsáætlunar
fyrir skóla þarf að taka tillit til þarfa tvítyngdra barna varðandi
íslenskukennslu og einnig varðandi viðbótarkennslu fyrir foreldra tvítyngdra
barna (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls. 201-202). Aðstæður margra
erlenda barna í íslensku skólakerfi eru ófullnægjandi og samskipti milli
foreldra þeirra og skóla mættu vera betri (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls.
203). Rannsóknir á íslensku skólakerfi sýndu fram á að þörf er fyrir betri
námsundirbúning og endurmenntun kennara hérlendis varðandi kennslu
erlendra nemenda, til að þeir séu hæfari til að kenna fjölbreyttum hópi
nemenda, en að jafnframt getur viðhorf kennara og þekking á málefnum
innflytjenda skipt sköpum varðandi námsframmistöðu þeirra í skólanum
(Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður
Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 144-149). Mikilvægt er að tvítyngd börn búi yfir
góðri málfærni á eigin móðurmáli því að sú færni þeirra getur skipt sköpum
og haft áhrif á hvernig þeim gengur að læra nýja tungumálið og fræðimenn
hafa sýnt fram á að mikilvægt er að tvítyngd börn viðhaldi móðurmáli sínu
þar sem tungumálið er ekki eingöngu samskiptatæki heldur er mikilvægur
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þáttur til að hámarka námsgetu þeirra (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008, bls. 1718). Almennt gengur tvítyngdum börnum ekki eins vel í íslensku skólakerfi
og öðrum börnum og rannsóknir hafa sýnt fram á að nútímavæða þarf
íslenskt skólakerfi með þarfir allra að leiðarljósi til að koma á jafnrétti í anda
skóla án aðgreiningar í fjölmenningarlegu samfélagi.
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4. Aðferðafræði rannsóknarinnar
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf, reynslu og væntingar
foreldra erlendra barna, sem eru með íslensku sem annað tungumál, varðandi
skólagöngu þeirra. Helstu þættir rannsóknarinnar verða til umfjöllunar í
þessum kafla, þ.e. rannsóknaraðferð, þátttakendur, gagnaöflun,
gagnagreining, úrvinnsla gagna, öflun leyfa fyrir rannsókninni, siðferðileg
álitamál og réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar. Þátttakendur
rannsóknarinnar voru 12 pólskir foreldrar tvítyngdra barna í íslensku
sjávarþorpi sem eiga börn í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Rætt var
einu sinni við báða foreldra hvers barns. Mæður voru virkari að svara
spurningum en feður.

4.1 Val á rannsóknaraðferð
Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative
research methods), tilviksrannsókn (e. case study), sem gefur möguleika til
að vinna úr víðtækum gögnum, meðal annars viðtölum. Samkvæmt Creswell
er tilviksrannsókn heppileg aðferð til að skoða meðal annars áætlanir,
viðburði eða einstaklingsþarfir og væntingar einstaklinga (Creswell, 2012,
bls. 465). Markmið rannsakanda er að skoða reynslu, viðhorf og væntingar
foreldra tvítyngdra barna og upplifanir þeirra varðandi skólanám barnanna.
Creswell fjallar um muninn á megindlegum (e. quantitative research
methods) og eigindlegum rannsóknum, sem felst í grófum dráttum í því að
eigindlegar rannsóknir byggja ekki á tölfræðilegri greiningu, eins og í
megindlegum rannsóknum, og ekki er hægt að mæla marktækan mun á milli
þeirra hópa sem verið er að rannsaka. Í eigindlegum rannsóknum er
viðfangsefnið skoðað út frá sveigjanlegum og huglægum viðmiðunum
(Creswell, 2012, bls. 13-16). Megindlegar rannsóknir geta verið lýsandi og
ályktandi þar sem unnið er út frá fylgni eða forspá en í þeim er stuðst við
töluleg gögn. Eigindlegar rannsóknir eru hinsvegar túlkandi og gagnrýnar
(Creswell, 2012, bls. 12) og lögð er megin áhersla á upplifun fólks hverju
sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 221). Rannsakendur sem nota frekar
eigindlegar rannsóknaraðferðir bera alfarið ábyrgð á túlkun niðurstaðna þar
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sem í eigindlegum rannsóknum er ekki notast við marktektarpróf og sá sem
les rannsóknina þarf að treysta á túlkun rannsakanda (Sigurlína Davíðsdóttir,
2003, bls. 233).

4.2 Þátttakendur og umhverfi
Þátttakendur
Þátttakendur rannsóknarinnar voru 12 pólskir foreldrar tvítyngdra barna í
íslensku sjávarþorpi sem eiga börn í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins.
14 foreldrum var boðið að taka þátt í rannsókninni er tveir höfnuðu þátttöku.
Sex konur tóku þátt í rannsókninni og sex karlar. Foreldrahópurinn á samtals
13 börn og tók rannsóknin því til reynslu og upplifunar foreldranna gagnvart
þessum börnum. Við val á þátttakendum var sett það skilyrði að báðir
foreldrarnir væru af pólskum uppruna og báðir pólskumælandi og að börnin
þeirra væru eða hefðu verið annað hvort í leikskóla eða grunnskóla á Íslandi.
Jafnframt var það krafa að þátttakendur hefðu fasta búsetu í sveitarfélaginu.

Bakgrunnur þátttakenda
Allir þátttakendur höfðu flutt til landsins frá Póllandi og höfðu búið á Íslandi
í mismunandi langan tíma, lengst í 14 ár. Á mynd nr. 1 má sjá hvaða ár
þátttakendur fluttu til Íslands eftir kynferði. Flestir þátttakendur fluttu til
landsins á árunum 2005-2008.
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Mynd 1 Samanburður eftir árum hvenær fjölskyldurnar fluttu til Íslands
eftir kynferði
Börn þátttakenda voru á mismunandi skólastigum þegar viðtölin voru
tekin, eins og sjá má á mynd 2. Tvö barnanna voru nýlega byrjuð í
framhaldsnámi en höfðu áður verið í grunnskólanámi í þessu sjávarþorpi í
mörg ár. Í viðtölum við foreldra þeirra snéri umfjöllunin að grunnskólagöngu
þeirra. Flest börnin voru í grunnskóla eða níu börn, tvö voru í leikskóla og
tvö voru í framhaldsskóla, eins og fram hefur komið

Mynd 2 Samanburður á skólastigi barnanna
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Fæðingarstaður barnanna var ýmist í Póllandi eða á Íslandi og voru níu
börn fædd í Póllandi og fjögur á Íslandi eins og sjá má á mynd 3.

Mynd 3 Fæðingarstaður barnanna og fæðingarár
Í rannsókninni var spurt um mat á íslenskukunnáttu þátttakenda en
foreldrarnir mátu hana sjálfir á kvarðanum frá 1-12. Mynd 4 sýnir mat
foreldranna á eigin íslenskukunnáttu og kom í ljós að þrjár konur mátu sína
íslenskukunnáttu hærra en makar þeirra og þrír karlar mátu íslenskukunnáttu
sína hærra en makar þeirra. Við samanburð á mati þeirra varðandi
íslenskukunnáttuna og hvenær þau fluttu til landsins má sjá merki um það að
konur sem hafa búið lengi hérlendis meta sig með betri íslenskukunnáttu en
karlarnir og á það við um þrjú heimili en hin þrjú heimilin þar sem búseta
hérlendis hefur verið styttri er mat karla hærra en mat kvenna.
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Mynd 4 Samanburður á íslenskukunnáttu þátttakenda eftir kyni

4.3 Gagnaöflun
Gagnaöflun fyrir þessa eigindlegu viðtalsrannsókn var framkvæmd eftir
viðurkenndum aðferðum um viðtalsrannsóknir (Creswell, 2012, bls.217-218).
Rannsakandi hóf gagnaöflun með undirbúningi fyrir viðtölin áður en eiginleg
viðtöl fóru fram.Þegar undirbúningi fyrir viðtalsframkvæmd var lokið tók
rannsakandi viðtöl við þátttakendur og studdist við spurningalista sem
hannaður var á undirbúningsstiginu. Viðtalsaðferðin var byggð á
viðtalsáætlun og viðtalsramma í formi staðlaðra og óstaðlaðra spurninga með
það að markmiði að fá svör við rannsóknarspurningunni ásamt
bakgrunnsspurningum um þátttakendur.

Undirbúningur gagnaöflunar
Við undirbúning viðtalanna þarf að hafa ýmislegt í huga og skipta margir
þættir máli eins og hvernig þátttakendur voru valdir og að fá leyfi
viðkomandi til að nota þær upplýsingar sem fram koma í viðtalinu.
Rannsakandi tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar og upplýsti um efni
rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn þurfti ekki leyfi Persónuverndar
(fylgiskjal 5).
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Í undirbúningsferlinu ákvað rannsakandi hvaða þátttakendur uppfylltu
skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni, hannaði viðtalsramma, viðtalsáætlun,
útbjó kynningarbréf til þátttakenda, bæði á íslensku og pólsku, til að kynna
viðfangsefni rannsóknarinnar og fá samþykki þátttakenda um þátttöku í
rannsókninni. Í kynningarbréfinu kom meðal annars fram að viðtölin yrðu
hljóðrituð og að allar upplýsingar yrðu meðhöndlaðar með persónuleynd í
huga, að þátttakandi þyrfti ekki að svara öllum spurningunum og gæti hætt
þátttöku ef hann vildi og að gögnum yrði eytt þegar rannsóknin hefði verið
framkvæmd. 14 einstaklingar uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku en tveir
afþökkuðu að taka þátt í rannsókninni.
Opnar spurningar spurningalistans voru hannaðar þannig að þær væru
hvetjandi fyrir þátttakendur til að svara þeim á frjálslegan hátt og með eigin
orðavali. Rannsakandi var meðvitaður um að í viðtölum er nauðsynlegt að
vera sveigjanlegur og dýpka viðtalið ef þörf er fyrir það (Creswell, 2012, bls.
386-387). Bell bendir á að opnar spurningar hafa bæði kosti og galla. Kostur
slíkra spurninga er að svarandi getur komið eigin skoðunum á framfæri og
ókostur slíkra spurninga er að spurningarnar geta verið erfiðari við úrvinnslu
gagna og einnig á þátttakandi til að svara ekki þeim spurningum sem spurt er
um. Einn af ókostum slíkra spurninga felst einnig í því að þegar notast er við
opnar spurningar getur verið erfitt fyrir rannsakanda að vera hlutlaus þar sem
spyrjandi getur haft áhrif á svör þátttakenda og eru þær því viðkvæmar og
geta valdið skekkju í rannsókninni (Bell, 2005, 166-167).
Þegar notast er við einstaklingsviðtöl í eigindlegum rannsóknum þarf að
huga að mörgum þáttum eins og fram hefur komið. Mikilvægt er hlutleysi
rannsakandans til að gefa þátttakendum kost á að segja það sem þeir vildu tjá
sig um án þess að rannsakandi myndi hafa einhver áhrif á svör þátttakenda.

Framkvæmd viðtala og viðtalsaðferð
Gagnaöflun og viðtölin fóru fram í september- október 2013. Rannsakandi
hringdi til þátttakenda til að ákveða hvenær þeim hentaði að viðtalið færi
fram. Rannsakandi hitti þátttakendur annaðhvort á heimili þeirra eða á
heimili rannsakanda, eftir því hvað hentaði betur í hvert skipti. Foreldrar
komu saman í viðtal Viðtölin tóku mismunandi langan tíma eða frá 45-58
mínútum. Viðtölin voru sex í allt, eitt við hvert par, fyrstu þrjú viðtölin voru
lengst, næstu viðtöl tóku um 30 mínútur og seinasta viðtalið 45 mínútur. Öll
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viðtölin voru hljóðrituð, með samþykki þátttakenda, fyrir frekari
gagnaúrvinnslu. Viðtalsáætlunina var samin með það í huga að um mannleg
samskipti er að ræða og reynt var að skapa eins góð samskipti við
þátttakendur og hægt var með frjálslegu og óþvinguðu andrúmsloft. Viðtölin
fóru fram á pólsku sem er móðurmál rannsakanda og þátttakanda, sem eykur
áreiðanleika og réttmæti þar sem minni líkur eru á misskilningi vegna
tungumálaörðugleika. Kynningarbréf hafði áður verið sent þátttakendum eins
og fram hefur komið, til að kynna viðfangsefni rannsóknarinnar bæði á
íslensku og pólsku ásamt áðurnefndum upplýsingum um persónuleynd.
Rannsakandi hafði það að leiðarljósi í viðtölunum að svörun þátttakanda
átti að miða að því að fá svar við rannsóknarspurningunni. Í viðtölunum var
því notast við talmál, á pólsku, og rannsakandi lagði sig fram um að mynda
gott flæði í viðtölunum, vera með ákveðið upphaf, vera ekki leiðandi með
spurningum sínum til að hafa ekki áhrif á svör þátttakenda, að spyrja
rökréttra spurninga og fór eftir fyrirfram ákveðnum ramma um hvernig
viðtalið átti að enda.
Viðtalsaðferðin var í formi lokaðra og opinna spurninga, eins og fram
hefur komið. Lokuðu spurningar tengdust bakgrunnsbreytum varðandi
þátttakendur sem rannsakanda þótti nauðsynlegt að fá fram til að hafa betri
heildarmynd af þátttakendum. Markmið bakgrunnsspurninganna var að fá
upplýsingar um eftirfarnandi atriði: Hvenær fjölskyldurnar fluttu til landsins,
hversu mörg börn eru á heimili þátttakenda, á hvaða skólastigi þau eru, hvar
og hvenær börnin fæddust og einnig mat foreldra sjálfra á íslenskukunnáttu
sinni. Í kaflanum um þátttakendur hér fyrir ofan voru niðurstöður úr þessum
spurningum kynntar. Rannsakandi hóf viðtalið á því að spyrja
bakgrunnsspurninga og að því loknu fólst viðtalsaðferðin í því að fá svar við
opnu spurningunum sem hannaðar voru á undirbúningsstiginu.Fjöldi
spurninga var mismunandi eftir þemum og flestar tengdust þemanu skólinn.
Viðtalsramminn er í fylgiskjali nr. 3 (á íslensku) og 4 (á pólsku). Áður en
viðtölunum lauk, voru þátttakendur spurðir að því hvort að þeir vildu bæta
einhverju við og síðan þakkaði rannsakandi þátttakendum fyrir þátttökuna og
óskaði þeim góðs gengis.
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4.4 Greining og úrvinnsla gagna
Gagnagreining og úrvinnsla gagnanna hófst með kóðun/lyklun sem undirbúin
var í undirbúningsferlinu og voru viðtölin skráð upp eftir reglum um kóðun
gagna (Creswell, 2012, bls. 243). Kóðun viðtala (e. coding process) felur í sér
marga þætti, meðal annars þarf spyrjandi að rýna vel í viðtölin og einbeita sér
við að skrá niður mikilvægustu upplýsingar úr viðtölunum. Rannsakandi þarf
einnig að greina mikilvægustu einkenni þeirra og finna ákveðið mynstur sem
lesa má úr svörum spurninganna í viðtölunum, mikilvægt er að rannsakandi
skoði afritun viðtala með opnum huga (Creswell, 2012, 243-247). Með
viðtölum er leitast eftir að fá lýsingu þátttakanda á reynslu og skynjun við
tilteknar aðstæður og/eða fyrirbærum sem hver einstaklingur upplifir á sinn
hátt og leitast er við að skilja reynslu einstaklinga út frá þeirra sjónarhorni
(Helga Jónsdóttir, 2003, 73).
Rannsakandi afritaði orðrétt öll viðtölin, lyklaði þau síðan og bjó til
ákveðið mynstur og þemu úr viðtölunum til að sýna fram á það mikilvægasta
sem kom fram í viðtölunum og nýtist til að svara rannsóknarspurningunni.
Viðtölin tólf voru síðan borin saman og rannsakandi greindi úr þeim fjögur
þemu sem mynda niðurstöður rannsóknarinnar en þemun eru: Væntingar við
upphaf skólagöngu, samvinna, samskipti og stuðningur, jafningjastuðningur
og fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi.

4.5 Siðferðileg álitamál rannsóknarinnar
Siðferði rannsókna er mikilvægur þáttur allra rannsókna á öllum sviðum.
Sigurður Kristinsson bendir á að í rannsóknum þar sem unnið er úr
upplýsingum um þátttakendur þarf að liggja fyrir leyfi þátttakenda til að geta
birt niðurstöður .Sigurður segir að í íslenskum lögum sé gerður greinarmunur
á viðkvæmum persónulegum upplýsingum og almennum upplýsingum
(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 166). Hann bendir á að í eigindlegum
rannsóknum spili tilfinningar stórt hlutverk og mikilvægt er að rannsakandi
geri sér grein fyrir því. Þátttakandi í eigindlegri rannsókn hefur rétt til að vita
allt um rannsóknina, til dæmis í hverju felst þátttakan og á hvaða hátt
upplýsingarnar eru birtar um hann þegar rannsókninni er lokið. Mmikilvægt
er að sá sem talað er við hafi tækifæri til að lesa drög að rannsókninni til að
hafa möguleika á að svara ekki því sem hann vill ekki að komi fram í
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rannsókninni varðandi hans þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2003, 172).
Rannsakandi þarf að skapa traust og einnig ber hann ábyrgð á því sem fram
fer í viðtalinu og úrvinnslu gagna úr viðtalinu. Stundum er þægilegt að láta
þátttakendur
fá
upplýsingablað
með
nákvæmum
upplýsingum
rannsóknarinnar sem taldar eru mikilvægar og á þátttakandi þá ekki að þurfa
að taka neina áhættu sem getur verið fyrir hendi ef siðferðilegur hluti
rannsóknar er ekki virtur (Sigurður Kristinsson, 2003, 175-177). Rannsakandi
byggði rannsóknina upp á þann hátt að siðareglur um rannsóknir voru hafðar
að leiðaljósi og farið var eftir þeim á öllum stigum rannsóknarinnar, þó að
erfiðara sé í litlu samfélagi að fylgja öllum siðferðilegum reglum rannsókna í
eigindlegri rannsókn en megindlegri ef þátttakendur eru fáir og búa í litlu
samfélagi.
Í eigindlegri rannsókn getur stundum verið flókið að tryggja
persónuleynd. Í þessari rannsókn eiga þátttakendur allir heima í sama
byggðarlaginu og allir voru pólskumælandi. Rannsakandi leitaðist við að
tryggja nafnleynd og persónuleynd með því að setja niðurstöðurnar fram sem
viðhorf hópsins en ekki einstaklinga þó að stundum sé vikið út frá þeirri reglu
þegar verið er að sýna fram á skoðun einhvers þátttakanda með beinni
tilvísun. Bakgrunnsbreytur eru settar þannig upp í niðurstöðum að ekki er
hægt að rekja þær til heimila.
Sú staðreynd að rannsakandi og sumir þátttakendur þekktust skapaði
afslappað andrúmsloft og rannsakandi þurfti í raun ekki að vera á varðbergi
gagnvart svörum þátttakenda við spurningunum og eftir að viðtal fór fram
gafst kostur á að ræða saman á almennum nótum. Hinsvegar ef litið er til
siðferðilegra álitamála varðandi þennan þátt þá má einnig líta á það sem galla
á rannsókninni þar sem kunningsskapur rannsakanda og þátttakenda gæti
hafa haft áhrif á hlutleysi rannsakanda. Rannsakandi undirbjó sig sérstaklega
fyrir viðtölin, með þetta í huga og leitaðist þannig við að draga úr neikvæðum
áhrifum kunningsskapar. Temple og Young (2004, bls. 165) benda á að það
geti verið erfitt fyrir þýðanda að þýða á réttan hátt ýmiskonar álitamál eða
rannsóknir. Sum orð og málfræðilegar skýringar eru ekki alltaf í orðabókum,
talað mál er öðruvísi en fræðilegt mál. Temple og Younga benda á að
þýðendur verða stöðugt að taka mikilvægar ákvarðanir um merkinga orða t.d.
sem tengjast menningalegum þáttum eða upplifun einstaklinga, það getur
skapað mjög mikla erfiðleika að þýða úr frummálinu á annað tungumál
(Temple og Young, 2004, bls.165–166). Þeir benda á að það hvernig þýðandi

53

túlkar textann skipti máli, hvernig greiningar koma fram og allar upplýsingar
skipti sköpun því fræðilegur texti eða upplifun fólks sé ekki sú sama.
Vandamál sem getur komið fram þegar þýðandi er ekki hlutlaus í túlkun á
texta og geti ekki talist fagleg þýðing (Temple og Young, 2004, bls.175).

4.6 Réttmæti og áreiðanleiki
Creswell bendir á að réttmætti (e.validity) snýst um það hvort rannsókn
endurspegli veruleikann sem verið er að rannsaka eða hvort hann standist
samanburð við veruleikann (Creswell, 2012, bls. 162). Hugtakið áreiðanleiki
(e. reliability) er einnig mikilvægt fyrir rannsóknir þar sem áreiðanleiki þýðir
það að ef rannsókn er endurtekin þá ættu niðurstöður að vera þær sömu
(Creswell, 2012, bls. 59-160).
Til að auka réttmæti rannsóknarinnar tók rannsakandi tólf viðtöl og bar
niðurstöður þeirra saman til að kanna svör þátttakenda með tilliti til þess að
skoða hvort svör þeirra væru svipuð, hvort þátttakendur voru sammála eða
ósamála og hvort einn eða fleiri svörðu á annan hátt en flestir þátttakendur. Í
óstöðulum viðtölum er erfitt að skilgreina réttmæti en leggja þarf áherslu á
nákvæmni rannsóknargagna í heild sinni. Viðtal er eitt af mikilvægustu
gagnasöfnunar aðferðum í mörgum félagsvísindagreinum, þar sem viðtal er
félagsleg athöfn og samskipti rannsakanda og þátttakenda birtast í
margvíslegu flóknu samspili hegðunar, tilfinninga, hugsunar og skynjunar
(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67-79).
Úrvinnsla viðtala er viðkvæmt og erfitt mál. Í þessari rannsókn má merkja
nokkra kosti og galla í rannsóknarferlinu, sem tengjast áreiðanleika, réttmæti
og skekkjum í rannsókninni. Þar sem viðtölin fóru fram á pólsku en ekki
íslensku og kynningarbréfið var bæði sent á pólsku og íslensku fyrir viðtölin
þá eykur það réttmæti rannsóknarinnar og má líta á sem styrkleika í
rannsókninni. Þátttakendur standa þá jafnfætis rannsakanda og má álykta að
við slíkar kringumstæður tjái þátttakendursig af meiri einlægni en ef viðtölin
hefðu verið á íslensku. Það er einnig kostur við rannsóknina að móðurmál
rannsakanda er pólska og gat rannsakandi þar af leiðandi sjálfur séð um að
taka viðtölin og vinna úr þeim þar sem svörin voru á pólsku. Það eru ákveðin
þægindi í því fólgin að geta tjáð sig á sínu móðurmáli án þess að hafa
áhyggjur af því að rannsakandi misskildi einhver svör þeirra. Galli
rannsóknarinnar sem tengist þessum styrkleika er að rannsakandi þekkir
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flesta þátttakendur og gerði rannsakandi sér grein fyrir því og reyndi að láta
það ekki hafa áhrif á viðtölin, eins og fram hefur komið, sem einnig tengist
siðferðilegu álitamáli um framkvæmd hlutlausrar rannsóknar.
Veikleiki varðandi svörun foreldra má rekja til þess að mæður svöruðu
fleiri spurningum en feður sem tóku þátt í rannsókninni. Þar má finna
ákveðna skekkju í rannsókninni sem hefði kannski mátt fyrirbyggja með því
að taka viðtöl við feður sér og mæður sér í staðinn fyrir að taka viðtöl við þau
saman. Svörin endurspegla því frekar viðhorf, reynslu og væntingar mæðra í
þessari rannsókn.

4.7 Samantekt
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf, reynslu og væntingar
foreldra tvítyngdra barna varðandi menntun þeirra á leik- og grunnskólum.
Tólf foreldarar tóku þátt í viðtalsrannsókninni og var markmið rannsakanda
að nýta niðurstöður úr viðtölunum til að finna svar við
rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi. Í þessari rannsókn var
notast við eigindlega viðtalsrannsókn þar sem það hentaði best í þessa
rannsókn. Rannsakandi fór eftir þeim reglum og vinnuferli sem gilda um
eigindlegar rannsóknir og fylgdi í því sambandi reglum sem fræðimenn hafa
sett fram varðandi vinnuferli slíkra rannsókna. Einnig var unnið eftir
íslenskum lögum um persónuvernd og var siðferðilegum reglum fylgt í
gegnum allt ferli rannsóknarinnar. Rannsakandi reyndi einnig að vinna
rannsóknina á þann hátt að réttmæti og áreiðanleiki væri fyrir hendi miðað
við reglur aðferðafræðinnar um þau hugtök. Bæði mátti finna styrkleika og
veikleika varðandi áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar.
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5. Niðurstöður rannsóknarinnar
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá fjórum
megin þemum sem eru: Væntingar við upphaf skólagöngu; Samvinna,
samskipti og stuðningur; Jafningjastuðningur og Fræðsla um fjölmenningu og
tvítyngi. Í lok kaflans verða niðurstöðurnar dregnar saman auk þess sem
tíundað verður hvað þátttakendur töldu að skorti varðandi nám, kennslu og
úrræði fyrir tvítyngd börn, sem nauðsynlega forsendu þess að börnin aðlagist
skólakerfinu og nái þeim námsárangri sem væntingar þeirra gerðu ráð fyrir.

5.1 Væntingar við upphaf skólagöngu
Flestum þátttakendum þótti það jákvætt að þegar tvítyngd börn hefja
skólagöngu sína hérlendis byrja þau strax í námi með íslenskum börnum, en
fá samt aukakennslu í íslensku. Að þeirra mati ætti þetta að skapa jafnvægi
milli nemenda. Þekking þeirra á íslenska skólakerfinu áður en skólaganga
barnanna hófst var lítil einkum vegna þess að aðgengi að upplýsingum um
íslenska skólakerfið er ekki auðsótt fyrir innflytjendur sem tala ekki íslensku.
Einn þátttakandi benti á að:
Það eru engar upplýsingar til um skólana á pólsku og allar upplýsingar
eru á íslensku. Það sem Pólverja skortir mest varðandi skólagöngu
barnanna er að geta lesið sér til um skólana, skólakerfið og hvernig
þessum málum er háttað á Íslandi til dæmis varðandi skólabyrjun.

Væntingar þátttakenda voru ekki byggðar á upplýsingum sem þeir höfðu
fengið fyrir skólabyrjun barnanna. Væntingar þeirra voru að íslenskir
leikskólar og grunnskólar væru skipulagðir sem fjölmenningarlegir skólar,
sem notuðu fjölmenningarlega kennsluhætti. Þátttakendur gerðu ráð fyrir að
skólarnir væru með fullmótaða stefnumótun um nám og kennslu fyrir
tvítyngd börn í blönduðum bekkjum með íslenskum börnum.. Rannsakandi
spurði þáttakendur ekki beint um hugmyndir og hugtök um skóla án
aðgreiningar eða fjölmenningarlega menntun en útskýrði fyrir þeim áður en
viðtöl hófust hvað felst í þessum hugmyndum. Þátttakendurvæntu þess að
kennarar, starfsfólk og nemendur myndu taka vel á móti börnum þeirra þegar
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þau væru að hefja skólagöngu sína með hlýleika, tillitsemi, umburðarlyndi og
skilningi og að eftirfylgni væri með að aðlögun þeirra tækist vel og í því
sambandi gerðu þátttakendur ráð fyrir að búið væri að undirbúa og fræða
samnemendur um tvítyngi og fjölmenningarlega menntun, að frumkvæði
skólans eða kennarans. Þátttakendur gerðu sér grein fyrir mikilvægi góðrar
samvinnu og samskipta og væntingar þeirra voru að aðlögunin væri í formi
þess að þau gætu aðlagast á sem auðveldastan hátt sínum nýju
kringumstæðum, jafningjahópi og samfélaginu og þá einkum með
jafningjastuðningi því að þátttakendur voru meðvitaðir um að auðveldast er
fyrir tvítyngd börn að læra nýja tungumálið með aðstoð jafningja sinna. Einn
þátttakandi sagði:
Rétt umhverfi og gott andrúmsloft er mikilvægt fyrir barnið og
foreldra þess til að þau finna að þau eru velkomin bæði í leikskóla og
grunnskóla.

Væntingar foreldranna fólust í því að kennarar myndu sýna nemendum
sínum áhuga og láta þau finna að þeir væru velkomnir og einnig að foreldrar
fyndu að þeir væru velkomnir í skólann til að hægt væri að byggja strax upp
traust milli foreldra og skóla og til að stuðla að góðri samvinnu og
samskiptum foreldra og skóla. Foreldrarnir gerðu ráð fyrir að kennararnir
myndu fylgjast vel með námi tvítyngdu barnanna og gera sér grein fyrir því
ef barnið þyrfti aðstoð fagaðila vegna námsörðugleika og að gripið væri þá til
viðeigandi aðgerða til að finna úrræði til að aðstoða þau eða auðvelda þeim
námið.
Þátttakendur höfðu þær væntingar fyrir skólabyrjun að kennarar væru
undirbúnir fyrir að kenna fjölmenningarlegum bekkjum og hefðu
kennslufræðilega þekkingu til að vera færir um það. Þeir bjuggust við að
kennararnir væru þolinmóðir og skilningsríkir í garð barna þeirra og myndu
útskýra námsefnið vel og ganga úr skugga um að tvítyngdu börnin skildu
námsefnið og ef ekki að þá myndi kennarinn útskýra það betur fyrir þeim.
Væntingar þeirra voru einnig tengdar því að kennarinn væri í lykilhlutverki
til að koma strax á jákvæðum samskiptum milli nemenda á
jafningjagrundvelli til að leggja grunn að jafningjastuðningi og
vináttutengslum, t.d.
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Að skólinn þurfti að sýna meira áhuga fyrir tvítyngdum börnum og
ekki gera upp á á milli barna eftir því hvort það séu eintyngd eða
tvítyngd. Það þurfi að, skapa meira jafnvægi á milli þess hópa.

Þátttakendur gerðu ráð fyrir að tvítyngd börn mættu nota orðabækur í
skólabyrjun og eitthvað áfram á meðan þau væru að læra nýja tungumálið.
Þeir gerður ráð fyrir að túlkur væri alltaf til staðar þegar þau þyrftu á honum
að halda og að skólinn sæi um að halda utan um það þegar þörf væri fyrir
túlkaþjónustu bæði fyrir börnin og foreldrana. Þeir áttu von á því að aðgengi
þeirra að túlkaþjónustu í gegnum skólakerfið væri það gott að samskiptin og
samvinnan yrði auðveld á meðan að íslenskukunnátta þeirra væri ekki orðin
það góð og hætta væri á misskilningi ef túlkur væri ekki til staðar.
Þátttakendur gerðu ráð fyrir að börnin myndu fá aukastuðning og
aukakennslu fyrir próf og aukaaðstoð við verkefni ef þau hefðu þörf fyrir það
og að skólinn sæi um að panta túlkaþjónustu fyrir börnin í prófum. Væntingar
foreldra voru að námsaðstoðin væri einstaklingsmiðuð og þá sérstaklega með
tilliti til færni þeirra í íslenskunni.
Þátttakendur höfðu þær væntingar áður en skólinn byrjaði að gott samstarf
og samvinna yrði á milli foreldra og starfsfólks skóla bæði varðandi
foreldraviðtöl og ef foreldrarnir þyrftu að ræða við kennara eða aðra aðila
innan skólans um börnin. Þeir gerðu ráð fyrir að foreldrar myndu fá stuðning
og aðstoð frá skólanum til að vera færir um að aðstoða börnin við
heimalærdóminn. Eitt þátttakandi sagði:
Samræður eru mjög mikilvægar á milli skólans og foreldra til að sýna
foreldrum fram á að það er áhugi fyrir hendi að hjálpa börnum í
gegnum erfiðar stundir þegar byrjað er í nýjum skóla í nýju landi. Það
þarf að hjálpa þeim að byggja samskiptagrunn á jákvæðum nótum,
byggja upp framtíðina

Foreldrarnir gerðu einnig ráð fyrir að fylgst væri með því hvort börnin
væru lögð í einelti eða félagslega einangruð frá samnemendum og að
markvisst væri unnið að því af hálfu skóla að uppræta og koma í veg fyrir
slíkt.
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5.2 Samvinna, samskipti og stuðningur
Þarfir sem þarf að uppfylla eru margar að mati þátttakenda og kom skýrt fram
í niðurstöðum rannsóknarinnar að mikilvægt er að áherslan þarf að vera á
samvinnu, samskipti og stuðningi milli kennara, tvítyngdra barna,
samnemenda og foreldra barnanna.

Fyrstu móttökur: Öryggi og vellíðan
Allir þátttakendur sögðu að vel hefði verið tekið á móti börnunum bæði í
leikskólanum og í grunnskólunum þar sem framkoma kennara og annarra
starfsmanna einkenndist af hlýju og þau fundu því fyrir öryggi og vellíðan.
Að mati þátttakenda er það einnig mikilvægt fyrsta skóladaginn að barn
upplifi sig velkomið í skólann og ekki síður í nemendahópinn.
Nokkrir þátttakendur voru með börn á leikskóla og sögðu að nauðsynlegt
væri að ákveðin stefna væri fyrir hendi fyrir tvítyngd börn í leikskólanum
sem kennararnir starfa eftir. Einn þátttakandi benti á að mikilvægt væri að
reyna að draga úr menningarlegu áfalli, sem barn verður fyrir í þessu nýja
umhverfi þegar þau upplifa allt í einu að aðrir tala annað tungumál en þau
sem þau skilja ekki og hið nýja umhverfi þarf að aðlagast börnunum til að
auðvelda þeim að læra nýja tungumálið. Einn þátttakandi benti á að þegar
börn eru að læra nýtt tungumál geta komið upp ýmiskonar hindranir og
erfiðleikar fyrir börnin, til dæmis að börnin vilja ekki opna sig og eru feimin
við að biðja kennara um aðstoð og því er mikilvægt að umhverfið sé jákvætt
og styðjandi. Þátttakendur töluðu um að stundum væri tilfinning foreldranna
að nokkuð skorti upp á áhuga og umhyggju gagnvart börnunum og töldu
mikilvægt að starfsfólk og nemendur mismuni börnum ekki eftir uppruna eða
tungumáli. Það var mat þátttakenda að neikvætt námsumhverfi hafi áhrif á
námsgetu og vellíðan tvítyngdu barnanna. Meiri ánægja var meðal foreldra
með reynslu þeirra af skólagöngu barna þeirra í leikskólanum en í
grunnskólunum og ekki hvað síst varðandi það að börnunum væri sýnt
umburðarlyndi og þolinmæði á meðan þau voru að aðlagast og komast inn í
nýtt námsumhverfi og samfélag.
Flestir þátttakendur töluðu um að fyrstu móttökur barnanna hafi veitt þeim
vellíðan og öryggi, eins og fram hefur komið, en fljótlega hafi farið að bera á
samskiptaerfiðleikum þegar börnin skildu námsefnið ekki nógu vel og urðu
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þá óörugg. Viðmót kennarans var enn gott en tungumálaörðugleikar orsökuðu
vanlíðan barnanna til að byrja með. Þegar íslenskukunnátta þeirra varð betri
þá urðu þau öruggari og fóru að skilja námsefnið betur. Þátttakendur voru
sammála um að nauðsynlegt væri að aðrar kennsluaðferðir væru notaðar sem
myndu nýtast börnum betur sem hafa litla eða lélega íslenskukunnáttu.
Þátttakendur voru sammála um að kennarinn ætti ekki eingöngu að vera í
því hlutverki að þýða á milli tvítyngdra barna og samnemenda þeirra heldur
væri þörf fyrir að kennarinn væri milligönguaðili milli barnanna til að
auðvelda þeim að verða hluti af bekknum og aðlagast honum. Allir
þátttakendur voru sammála um að kennarinn gengi lykilhlutverki til að vel
takist til varðandi góða aðlögun barnanna sem fyrst í upphafi skólagöngunnar
og væri nauðsynlegt að kennarinn væri sífellt vakandi yfir þörfum tvítyngdra
barna í bekknum. Einn þátttakandi sagði:
Stundum eru börnin hrædd við kennara og framkoma kennara skiptir
því máli.

Flestir þátttakendur töluðu um að auðveldara sé fyrir yngri börnin að
aðlagast og koma á góðum samskiptum en fyrir eldri börnin. Yngri börnin
eru yfirleitt fljótari að læra íslenskuna og að sögn þátttakenda eru þau hvött
til þess af leikskólastarfsmönnum að leika sér við íslenskumælandi börn utan
leikskólatímans og einnig að horfa á íslenskt barnaefni. Ástæðuna sögðu þau
vera að eldri börnin eiga það til að loka á samskipti sín við hin börnin og þörf
væri fyrir að kennarinn grípi inn í áður en að það gerist. Þátttakendur sögðu
að í sumum tilvikum væri ástæðan sú að íslensku börnin leiðrétta málvillur
hjá börnunum og þá verða þau óörugg og vilja ekki tala íslensku þegar
jafnaldrar þeirra heyra til.
Þátttakendur bentu á að það er stuðningur í því að skólinn bjóði upp á að
pólskumælandi einstaklingur sé til staðar fyrstu dagana í upphafi
skólagöngunnar til að aðstoða ný erlend pólsk börn að aðlagast skólanum og
veita þeim öryggi. Flestir foreldrarnir sögðu að börnin hefðu haft túlk hjá sér
fyrstu daga skólagöngunnar. Þátttakendur voru sammála um að mikilvægt
væri að börnin fyndu að verið væri að styðja við þau og að þau væru ekki ein
á báti og ekki hvað síst að þeim standi til boða aðstoð á móðurmálinu.
Flestir töldu stuðning nauðsynlegan en mikilvægt væri að félagslegur
stuðningur væri einnig fyrir hendi fyrir utan skólakerfið. Nokkrir
þátttakendur sögðu að á vegum skólans væri í boði blandaður vinahópur þar
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sem yngstu börnin í grunnskóla hittast í litlum hópum og var sá stuðningur að
mati foreldranna mjög jákvæður og voru börnin ánægð með að taka þátt í
vinahópnum. Að sögn þátttakenda var fullorðinn einstaklingur alltaf
viðstaddur þegar vinahópurinn hittist og börnunum var ekki strítt þar heldur
var vel tekið á móti þeim. Þátttakendur nefndu að félagslegur stuðningur
fengist einnig með þátttöku barnanna í frjálsum íþróttum og mörg þeirra
nýttu sér það og nokkrir þátttakendur töldu að félagslegur stuðningur fælist í
því að börn næðu saman utan skóla til að vinátta geti myndast í skólanum
þannig að komið væri í veg fyrir að hópar myndist í skólanum þar sem
samskiptin felast í því að börnin þeirra væru „hin“ börnin af því að móðurmál
þeirra er ekki íslenska.

Stuðningur og úrræði fyrir tvítyngd börn
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að samvinna og úrræði eru fyrir
hendi í skólunum fyrir tvítyngd börn en nokkuð vantar upp á að mati
þátttakenda að þau séu notuð markvisst til að tryggja og stuðla að því að
börnin aðlagist fljótt til að getað náð góðum námsárangri.
Einn þátttakandi nefndi það að skoða þurfti og nota fjölþættari
kennsluaðferðir sem henta öllum einstaklingum í bekknum og ekki miða þær
alfarið við eintyngdu börnin. Flestir sögðu að kennarar þurfi að hafa í huga
við skipulagningu á starfi sínu að verkefnin séu þannig uppbyggð að allir geti
tekið þátt í þeim hvort sem um er að ræða í gegnum leiki eða með öðrum
aðferðum. Fram kom hjá flestum þátttakendum að kennarar og stjórnendur
þurfa að skoða tvítyngið frá fleiri hliðum og leggja áherslu á að námið
byggist ekki bara á því að börnin nái prófum og meiri áhersla sé lögð á að
börnin skilji hvað fer fram í kennslustundum. Þess vegna er mjög mikilvægt
að kennarar og stjórnendur hafi sótt námskeið til að kynnast aðferðum sem
notaðar eru við kennslu í fjölbreyttum nemendahópi. Allir þátttakendur sögðu
að sinna þurfti þessu málefni betur og flestir töluðu um að nokkuð vanti upp á
að áhugi sé fyrir hendi á hverjum nemanda fyrir sig. Kennslan þurfi að
beinast að því að leitast eftir að finna hæfileikasvið barnanna og efla þau og
nýta og auka þannig möguleika barna til að ná betri árangri í skólanum og
utan skólans. Einstaklingsmiðaðar námsaðferðir töldu þátttakendur vera þá
kennsluaðferð sem tvítyngd börn hefðu þörf fyrir.
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Að sögn þátttakenda telja þeir að ekki sé nægilega mikið gert til að styðja
tvítyngd börn hvort heldur sem er innan skólans eða utan hans. Flestir
þátttakendur bentu á að ábyrgðin væri yfirleitt í höndum skólastjórnenda að
tvítyngd börn fái þann stuðning og aðstoð sem þau þurfa. Stuðningurinn á að
felast í því að auðvelda þeim námið og kynnast íslenskum skólum og
skólasamfélaginu. Þátttakendur voru sammála um að þörf væri fyrir skýra og
markvissa fjölmenningarlega stefnumótun varðandi leikskólanám og
grunnskólanám.
Flestir þátttakendur töluðu um það að við mat á námi og kennslu vantaði
betri „verkfæri“ til að meta námsárangur tvítyngdra barna. Einn þátttakandi
benti á að á grunnskólaaldri væri málþroski tvítyngdra og íslenskra barna
mældur á sama hátt og þar sem tvítyngdu börnin tala ekki jafn góða íslensku
og íslensku börnin voru foreldrarnir almennt ekki sáttir við að notast væri við
sama mælikvarða á málþroska tvítyngdra barna. Einn þátttakandi benti á að
það má ekki bara einblína á leskunnáttu og skilning barna í íslensku heldur
þarf kennarinn einnig að vera vakandi fyrir því ef nám tvítyngdra barna
einkenndist af námsörðugleikum sem rekja má frekar til lesblindu eða
annarra námsörðugleika. Kennarinn sem fagmaður ætti að vera fær um að
skynja ef nemandi þarf aðstoð sérfræðings. Þátttakandi sagði að of algengt
væri að svörin væru að þetta komi allt með tímanum þar sem barnið sé
tvítyngt, en annarra orsaka væri ekki leitað. Flestir þátttakendur töldu
æskilegt að börnin væru með sama umsjónarkennara fyrstu þrjú árin á yngsta
stiginu til að auðvelda þeim að ná betri árangri í nýja tungumálaumhverfinu.
Tveir þátttakendur sögðu að þörf væri fyrir aukastuðning fyrir tvítyngd
börn til að þau standi jafnfætis samnemendum sínum námslega séð. Einnig
bentu þátttakendur á þörfina fyrir aukastuðning varðandi íslenskunámið til að
efla tungumálakunnáttu þeirra. Þátttakendur töldu að minnka þurfi
þrýstinginn á tvítyngd börn varðandi námið með tilliti til íslenskukunnáttu.
Sumir þátttakendur nefndu að oft væri talað um að hjálpa börnunum meira en
það endaði yfirleitt með því að ekkert slíkt komst á. Foreldrar leikskólabarna
nefndu að leikskólar hefðu oft boðið upp á sérkennslu í íslensku fyrir
tvítyngd börn til að örva og efla málþroska þeirra. Einn þátttakandi sagði
varðandi íslenskunám barnanna:
Aukatímar í íslensku fyrir börnin eru nauðsynlegir sem sum þeirra hafa
þörf fyrir fleiri aukatíma en þá sem settir eru í stundaskrána, 1-2
aukatímar í viku fyrir barn sem er að læra nýtt tungumál er of lítil
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aðstoð. Ég bað um aðstoð varðandi þetta hjá skólanum og fékk það
svar að sérkennsla sem boðið væri upp á ætti að duga en sú aðstoð er
of lítil fyrir þarfir barnsins míns.

Allir þátttakendur sögðu að stuðningur kennara í tímum væri börnunum
mikilvægur. Þátttakendur voru sammála um það að tvítyngdu börnin hefðu
þörf fyrir meiri aðstoð og tíma varðandi verkefni og próf og jafnvel
aukakennslu fyrir próf til dæmis varðandi undirbúning fyrir samræmd próf
eða önnur próf sem skiptu miklu máli fyrir námið. Einn þátttakandi sagði:
Það kom stundum fyrir að barnið náði ekki að klára verkefni í tímanum
og var það mjög miður sín yfir því og fékk einnig athugasemd frá
kennaranum fyrir það, en það hefði verið betra að gefa barninu lengri
tíma til að klára verkefnið en kannski kemur of mikill þrýstingur frá
kennara í staðin fyrir að veita því stuðning. Prófin eru of þung fyrir
börnin og þau tala ekki sama tungumál, ég hélt að þau mætti hafa
orðabók hjá sér en það er ekki gerður greinarmunur á því hvort barn er
pólskt eða íslenskt þegar um próf er að ræða.

Flestir þátttakendur sögðu að mikilvægt væri að tvítyngdum börnum væri
sýndur meiri skilningur og hjálpsemi enda geta ekki allir foreldrar hjálpað
þeim með heimalærdóm vegna þess að þeir skilja einfaldlega ekki íslensku.
Annar þátttakandi talaðu um viðhorf og stuðning frá kennara:
Viðhorf kennarans er mjög mikilvægt fyrir börnin og foreldra þeirra.
Ég fékk stuðning fyrir son minn þegar hann var að klára 10 bekk og
bauð kennarinn fram aukakennslu fyrir hann til að undirbúa hann fyrir
samræmdu prófin. Þetta var mjög jákvætt að mínu mati.

Þátttakendur töluðu um það að leyfa ætti notkun orðabóka þar sem það
væri góður stuðningur og gæti auðveldað börnunum námið í skólanum, en að
mati þátttakenda eru orðabækur allt of sjaldan notaðar til dæmis mætti vera
orðabók í öllum bekkjum þar sem börnin geta náð í þær þegar þau hafa þörf
fyrir að fletta upp einhverjum orðum. Orðabækurnar eru ekki fullkomnar til
dæmis vantar í þær öll skólafræðileg hugtök úr stærðfræði, raungreinum eða
samfélagsgreinum. Þátttakendur voru sammála um að fleira þyrfti að koma til
sem aukastuðningur fyrir börnin en orðabækur og flestir þátttakendur töluðu
um að nauðsynlegt væri að kennarar myndu kanna skilning erlendu barnanna
á erfiðum hugtökum vegna þess að þrátt fyrir það að börnin tali nýja
tungumálið þokkalega misskilja þau oft eða skilja ekki hugtök til dæmis sem
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notuð eru í stærðfræði. Einnig kom fram að ekki er alltaf notast við sömu
orðin í daglegu tali og sem kennd er í skólabókum og að oft er erfitt fyrir
börn að finna sambærilegt pólskt orð til að skilja íslenska orðið og skilja
börnin þar af leiðandi ekki merkingu orðsins.
Flestir þátttakendur töldu að mikilvægt væri að í skólum væri unnið
fræðslurit um þær námsgreinar sem valda tvítyngdum börnum mestum
erfiðleikum í tengslum við skilning á orðum og þar komi einnig fram
útskýringar á orðunum til að auðvelda börnunum að skilja hugtök sem erlend
börn eiga í erfiðleikum með að skilja.
Einn þátttakandi nefndi það að þegar börn þeirra byrjuðu í grunnskóla á
Íslandi, áður en fjölskyldan flutti í sveitarfélagið, hafi reynslan verið sú að
þar fengu börnin mjög góðan félagslegan stuðning þar sem pólskumælandi
kona kenndi börnunum íslensku á vegum skólans en á þeim tímapunkti
töluðu þau eingöngu pólsku. Grunnskólinn hefði lagt mikla áherslu á
félagslegan stuðning við börnin og sendu íslenska stelpu á heimili þeirra til
að aðstoða þau að kynnast öðrum börnum sem töluðu nýja tungumálið sem
þau voru að læra, til að kynnast hinum börnunum í bekknum og var áherslan
þar lögð á jafningjastuðning.
Í viðtölunum kom fram að túlkur aðstoðaði stundum börnin ef þau væru
að taka próf eða taka þátt í könnun. Einn þátttakandi benti á að gott væri ef
einhver starfsmaður innan skólans talaði sama tungumál og barnið, sem
barnið gæti leitað til, en sagðist samt gera sér fulla grein fyrir því að það sé
ekki alltaf hægt að koma því við. Að sögn foreldra sem voru með börn á
leikskólanum var það mikill kostur að þar starfar pólskumælandi starfsmaður
sem aðstoðar bæði börnin og foreldra þeirra eftir þörfum.
Nokkrir þátttakendur sögðu að í reynd væri engin stefnumótun fyrir hendi
fyrir tvítyngd börn varðandi skólamál eða nám þeirra. Foreldrarnir voru
sammála um að á grunnskólastiginu vantaði meira upp á að farið væri eftir
lögum um jafnrétti tvítyngdra og eintyngdra barna varðandi stefnumótun sem
vinna á eftir en í leikskólanum, sem leiðir til þess að munur myndast á milli
hópanna varðandi jöfn námstækifæri og framfarir í námi sem um leið hindrar
að eðlilegt samskiptamynstur verði til við jafningjahópinn.
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Stuðningur við foreldra og samskipti við skóla
Flestir þátttakendur voru sammála um að stuðningur við foreldra væri
mikilvægur og nauðsynlegur til að aðstoða foreldra í tengslum við skólanám
barna þeirra. Það væri lykilatriði og forsenda þess að geta aðstoðað börnin
við heimanámið þar sem íslenskukunnátta margra foreldra er ekki nógu góð
til að þau geti aðstoðað börnin við heimaverkefnin. Þess vegna sé stuðningur
við foreldra einnig nauðsynlegur til dæmis í formi þess að bjóða þeim upp á
íslenskunám og veita þeim ráðleggingar um það hvaða aðferðir henti þeim til
að aðstoða börnin við heimanámið. Reynsla þeirra var hinsvegar sú að slík
aðstoð stendur þeim ekki til boða í sjávarþorpinu sem þátttakendur bjuggu í.
Þátttakendur sem áttu börn í grunnskóla töldu að það virkaði hvetjandi fyrir
börnin ef foreldrarnir vilja og geta aðstoðað þau við heimalærdóminn og
sögðu að í því sambandi vildu þau vera fyrirmynd fyrir börnin sín. Það var
mismunandi hvaða stuðningur foreldrar álitu að væri nauðsynlegur frá
skólanum. Sumir töldu ekki vera þörf fyrir sérstakan stuðning frá skólanum
við foreldra en aðrir töluðu um að þeir fyndu til minnimáttarkenndar sökum
lélegrar íslenskukunnáttu sem leiddi til þess að þeir gátu ekki fylgst nógu vel
með námsframförum barna sinna. Flestir þátttakendur töldu mikilvægt fyrir
foreldra að sýna námi barnanna áhuga þrátt fyrir tungumálaörðugleika og að
foreldrar mættu ekki gefast upp og þyrftu að finna lausnir varðandi það að
geta tekið þátt í að aðstoða þau við heimanámið og nefndu sem dæmi um það
aðstoð túlks. Skólarnir þurfa því, að mati flestra foreldranna, að bjóða upp á
skipulagt náms- og samvinnuskipulag sem miðar að því að foreldrar séu færir
um að aðstoða börnin við heimanámið.
Flestir þátttakendur töldu mikilvægt að foreldrar lærðu íslensku til að geta
tjáð sig, lesið einfaldan texta og til að geta verið í góðum samskiptum við
kennara og það sem mestu máli skipti til að vera fær um að taka þátt í
heimalærdómi barna sinna. Jákvætt viðhorf foreldra til að læra og bæta
íslenskukunnáttu sína töldu allir þátttakendur vera mikilvægan þátt varðandi
samvinnu og samskipti foreldra til barna. Einn þátttakandi sagði:
Meiri áhersla þarf að vera á að kenna fullorðnum einstaklingum af
erlendum uppruna íslensku til að koma í veg fyrir að börnin beri
ábyrgð á samskiptum foreldra þeirra við aðra í samfélaginu og þurfi að
túlka fyrir þau, til dæmis að túlka fyrir foreldra sína í skólanum.
Foreldrar þurfa að bera ábyrgðina með því að kunna tungumálið og
þurfa þannig ekki að nota börnin sín vegna tungumálaörðugleika. Það
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er ekki rétt gagnvart börnunum að þurfa að gera það og ekki rétt
uppeldisframmistaða foreldra að láta börnin túlka fyrir þá.

Þátttakendur sögðu að íslenskukunnátta þeirra hefði batnað með árunum
en stundum væri betra að geta haft túlk til aðstoðar sérstaklega þegar erfið
mál koma upp í skólagöngu barnanna og þá túlk sem bundinn er
þagnarskyldu. Einn þátttakandi sagði:
Það væri gott ef hérna væri staðbundinn túlkur til að foreldrar þyrftu
ekki að hafa áhyggjur af því að mæta í skólann og velta fyrir sér hvort
einhver verði á staðnum til að túlka fyrir þau eða ekki.

Annar þátttakandi nefndi í þessu sambandi:
Þegar skólaganga barna okkar hófst var okkur boðið upp á
túlkaþjónustu fyrstu þrjú árin en þegar breytingar áttu sér stað í
sveitarfélaginu með tilkomu nýs sveitarstjóra var ekki lengur boðið
upp á túlkaþjónustu á vegum skólans og þurftum við að bjarga okkur
sjálf varðandi það. Núna þegar þarf að hafa samskipti við okkar af
hálfu skólans er talað við mág minn sem talar góða íslensku og hann
túlkar fyrir okkur. Yfirleitt er leitað innan fjölskyldunnar eftir túlki
fyrir okkur, því að það er alltaf einhver sem getur túlkað en ef mágur
minn getur það ekki túlkar sonur minn fyrir mig.

Allir þátttakendur töldu að betri samvinna og samskipti þyrfti að vera á
milli foreldra og starfsfólks skóla enda þurfa foreldrar stundum að hafa
frumkvæðið að því að benda kennurum á vandamál barna.
Allir þátttakendur voru sammála um það að upplýsingaflæði til erlendra
foreldra um réttindi og úrræði tvítyngdra barna væri ábótavant og átti það við
um bæði skólastigin. Þátttakendur töldu að áherslan hefði verið að færast yfir
til þess að horft væri á einstaklinginn og þarfir hans og töldu það jákvætt.
Þátttakendur voru samt sammála um það að í dag væri auðveldara að nálgast
upplýsingar á internetinu en áður fyrr var það ekki eins aðgengilegt að fá
slíkar upplýsingar. Einn þátttakandi benti á það að það er auðveldara fyrir
foreldra sem tala einnig ensku að nálgast nauðsynlegar upplýsingar og skilja
þær. Einn þátttakandi sagði:
Það væri gott ef Aðalnámskrá grunnskóla/leikskóla væri til á fleiri
tungumálum en íslensku, allavegana á móðurmálum meirihluta
innflytjenda sem eiga börn í íslenskum skólum.
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Einn þátttakandi nefndi að þegar börnin hófu grunnskólagöngu sína hafi
foreldrar ekki fengið neinar upplýsingar um það hvernig ætti að styðja við
tvítyngd börn varðandi námið þeirra. Þátttakendur sögðu að þeim hefði staðið
til boða fræðslufundir með kennsluráðgjafa varðandi nýbúafræðslu sem boðið
var upp á annarsvegar árið 2012 og hinsvegar árið 2013. Fundurinn var á
vegum grunnskólans. Sumir þátttakendur misstu af fyrri fundinum en mættu
á seinni fundinn. Þar fengu þátttakendur ýmsar gagnlegar og nothæfar
upplýsingar um það hvernig best væri og hvernig foreldrar gætu stutt
tvítyngd börn varðandi námið. Foreldrum á báðum skólastigunum var boðið
að koma á þessa fundi. Foreldrarnir sögðu að þar hafi þeir fengið gagnlega
bæklinga þar sem fram komu upplýsingar um þetta málefni. Að sögn
þátttakenda var þetta góður stuðningur fyrir foreldra til að gera sér grein fyrir
þörfum barnanna varðandi samskipti og samvinnu varðandi námið.
Foreldrarnir tóku einnig fram að kennsluráðgjafinn hafi lagt áherslu á að
mikilvægt væri einnig fyrir þá að leggja áherslu á að börnin lærðu móðurmál
sitt vel og benti foreldrum á rannsóknir sem gerðar hafa verið varðandi
mikilvægi þess. Einn þátttakandi benti á eftirfarandi:
Á Íslandi eru öðruvísi hefðir varðandi skólabyrjun en í Póllandi og
væri því gott að hafa aðgang að þessum upplýsingum á pólsku. Það
virðist kannski ekki flókið að verða sér úti um þessar upplýsingar en
þegar um er að ræða fólk sem er að flytja hingað frá Póllandi og veit
ekkert um íslenska skólakerfið til dæmis varðandi þætti sem
nauðsynlegt er að vita um til dæmis hvað á að setja í skólatöskuna,
upplýsingar um að sundkennsla er skyldunám á Íslandi þar sem í
Póllandi er sundkennsla ekki skyldunám í grunnskólum. Upplýsingar
um daglegar venjur sem tengjast skólanámi eru nauðsynlegar. Það
kemur oft fyrir að erlendu börnin eru ekki með hluti í skólatöskunni
vegna þess að pólskir foreldrar vita ekki eða skilja ekki að börnin eiga
að vera með þá. Oftast þurfa pólskir foreldrar að hringja í hvorn annan
til að fá einfaldar grunnupplýsingar til dæmis um það hvað á að vera í
skólatöskunni og aðrar upplýsingar sem varða daglegt líf að mati
annarra en skólarnir ættu að taka þátt í að þessar upplýsingar séu fyrir
hendi með einhverjum úrræðum fyrir erlenda foreldra.

Annar þátttakandi sagði að þau hefðu fengið bæklinga sem bæði voru á
pólsku og íslensku og upplýsingar um það hvernig foreldrar geta aðstoðað
börnin við heimanámið og hvernig foreldrarnir geta stutt við móðurmál
barnanna.
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Nokkrir þátttakendur áttu börn á leikskólaaldri sem fædd voru hérlendis
og hófu fyrstu skólagöngu sína á leikskólastiginu. Reynsla þeirra var sú að
ekki var rætt við þau um hvernig ætti að styðja við tvítyngi í upphafi
leikskólanáms barnanna en á foreldrafundum var þeim bent á mikilvægi
móðurmálsins og að viðhalda því með því að lesa fyrir þau bækur á þeirra
móðurmáli. Tveir þátttakendur höfðu þá reynslu að hafa engar ráðleggingar
fengið um stuðning vegna tvítyngis barna þeirra fyrr en þau hófu skólagöngu
á yngsta stigi grunnskólans og þá hafi þau fengið ráðleggingar um mikilvægi
móðurmálsins. Jafnframt fengu þau upplýsingar um að í skólanum yrði
áherslan lögð á íslenskunám hjá börnunum og áherslan á pólskunámið ætti að
vera á heimilinu.
Einn þátttakandi fékk engar ráðleggingar eða umræðu um tvítyngd börn
og að þeirra börn hefðu þurft að læra á sama hátt og eintyngdu börnin í
bekknum án nokkurs aukastuðnings. Sumir foreldrar sögðust ekki hafa fengið
neinar sérstakar ráðleggingar um það hvernig þau ættu að styðja við tvítyngd
börn sín þegar þau voru í leikskóla eða grunnskóla. Að mati eins þátttakanda
væru börnin fær um að læra tvö tungumál samtímis og þyrfti það ekki að
valda þeim miklum vandræðum. Flestar upplýsingar um stuðning við
tvítyngd börn varðandi skólanámið fengu foreldrar á internetinu, úr bókum
og tímaritum.
Samskipti foreldra við kennara er mjög mikilvægir þáttur eins og einn
þátttakandi nefndi:
Já ég átti einu sinni erfitt með að ræða þarfir barnsins míns við kennara
en ástæðan var ekki að ég væri feimin að spyrja eða tala en kennarinn
virkaði þannig á mig að honum/henni væri alveg sama um son minn og
var ég smeik að spyrja þennan kennara. Viðhorf kennarans var ekkert
sérlega jákvætt og ég vissi innst í hjarta mínu að myndi ekki gera neitt
fyrir mig og barnið mitt að tala við hann/hana.

Misjafnt var hvort það var auðvelt eða erfitt fyrir foreldra að ræða um
þarfir barna þeirra við kennara. Einn þátttakandi sagði það ekki hafa verið
vandamál hjá sér þar sem hún ræddi við kennarann á ensku og það gekk vel
en seinna notaðist hún einnig við orðabók þegar hún talaði við kennarann
þegar þörf var fyrir að spyrja um eitthvað flóknara. Öðrum þátttakanda fannst
erfitt að tala við kennara um þarfir barna sinna vegna tungumálaerfiðleika en
þátttakandi reyndi það en það bar ekki árangur en ekki kom fram í viðtalinu
hvort að boðið hefði verið upp á túlk á þeim fundi. Sami þátttakandi sagði

69

einnig að áhugi á samskiptum við kennara hefði minnkað og þátttakanda
fannst að skólinn kæmi ekki með nein úrræði til að leysa þetta vandamál.
Í byrjun langaði mig að tala um það að börnin væru vansæl í skólanum
en síðan gafst ég bara upp og átti mjög erfitt með að spyrja og hélt að
þetta ætti að vera svona, en ég myndi samt frekar vilja að skólinn sýndi
meiri áhuga á innflytjendum eins og að veita þeim betra
upplýsingaflæði og að reynt sé að tala við okkur, en seinna missti ég
áhugann og veit að ég þarf að leita eftir upplýsingum sjálf og get ekki
stólað á að skólinn sýni frumkvæði, við erum orðin leið á þessari
frammistöðu hjá skólanum.

Tveir þátttakendur sögðu að þegar fólk lærir nýtt tungumál þarf það að
æfa sig með því að tala saman, æfa framburð og fleira sem tengist því að læra
nýtt tungumál. Þetta getur valdið því að fullorðnir einstaklingar verða feimnir
við að nota nýja tungumálið til að hafa samskipti við kennara og einn
þátttakandi nefndi að framkoma kennara skipti miklu máli í samskiptum
þeirra og foreldra barnanna. Flestir þátttakendur voru sammála um það að
þau reyndu alltaf að vera í góðum samskiptum við kennara, með því að tala
við þá, spyrja spurninga og skiptast á upplýsingum við kennara.
Allir þátttakendur sögðust fá sendan tölvupóst frá skólunum sem yfirleitt
væri á íslensku og voru flestir sammála um að erfiðast væri að skilja
tölvupóstinn ef textinn og setningar væru langar. Sumir notuðu orðabók til að
skilja tölvupóstinn. Sumir gátu lesið og skilið póstinn sjálfir og aðrir leituðu
til þess aðila á heimilinu sem bestur var í íslensku og oftast voru það börn
þátttakenda. Tveim þátttakendum hafði verið boðið að fá tölvupóst á ensku
eða pólsku en það var þegar skólastjóraskipti áttu sér stað. Allir þátttakendur
voru sammála um að tungumálakunnátta foreldra gæti skapað hindranir
samskiptalega séð við leik- eða grunnskóla og þættir eins og að geta ekki
lesið og skilið tölvupóst frá skólum geta gert líf foreldranna erfiðara og staðið
í vegi fyrir góðri samvinnu milli skóla og foreldra. Einn þátttakandi benti á að
allt of margir foreldrar biðja börn sem náð hafa góðri tungumálakunnáttu í
íslensku að túlka fyrir þau en það sé ekki sanngjarnt að biðja börnin um það.

5.3 Jafningjastuðningur
Allir þátttakendur töldu að aðlögun með stuðningi jafningja hafi skilað
bestum árangri fyrir íslenskunám barna þeirra og þess vegna sé mikilvægt að
nýta betur jafningjaaðlögun í skólunum. Til að ná því markmiði er mikilvægt
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að kennarar í leik- og grunnskólum fylgist vel með samskiptum barnanna
innan bekkja og hafi áhrif eða afskipti af ef sýnilegt er að samskiptin eru ekki
nógu góð til að nýjum nemendum líði vel í skólanum. Reynsla foreldra var þó
að aðlögunin við jafningjana hefði almennt ekki tekist nógu vel. Einn
þátttakandi sagði:
Mikilvægt er að unnið sé fljótlega að þessu þannig að tvítyngdu börnin
verði fljótlega hluti af hópnum en ekki ókunnug og óvelkomin í nýja
skólanum. Mikilvægt er að ekki skapist tveir hópar heldur að þau séu
öll saman. Það minnkar menningaráfallið hjá börnunum og skapar rétt
umhverfi fyrir þau til að vera fær um að mynda góð samskipti við
jafningja sína. Það er mikilvægt að krakkarnir verði sem fyrst hluti af
hópnum og séu ekki höfð útundan og horfi bara á hina krakkana því að
krakkar finna alltaf leiðir til að kynnast og leika sér saman til dæmis
vegna sameiginlegs áhuga á tónlist, tölvuleikjum eða bíómyndum.

Þátttakendur töldu töluvert vanta upp á kennarar hafi áhrif á að börnin
verði fljótlega hluti af hópnum. Þátttakendur bentu á að heppilegt væri að í
boði skólans væri túlkaþjónusta fyrir börnin til að byrja með þar sem
pólskumælandi aðili mundi útskýra og aðstoða börnin fyrstu dagana í leik- og
grunnskólum en yngri börnin virðast eiga auðveldara með að samlagast betur
og vera samþykkt af jafningjum sínum en eldri börnin. Yngri börnin upplifa
sig því síður sem „öðruvísi“ en eldri börnin.
Einn þátttakandi nefndi að:
Þetta þarf að laga og helst að eyða alveg slíkum mismun og meðhöndla
alla eins og einnig er mikilvægt að gott andrúmsloft sé á milli barnanna
og góð samskipti.

Einn þátttakandi upplifði það að stundum mætti finna mun á þessum
tveim hópum varðandi námsgetu og framfarir og einnig varðandi samskipti
innan jafningjahópsins. Sumir þátttakendur sem voru með börn í grunnskóla
sögðu að meiri áhersla þurfi að vera á að það myndist ekki þetta bil á milli
barnanna í „við“ (íslensku börnin) og „hin börnin“ (pólsku börnin) og voru
foreldarnir sammála um að það væri mikilvægt fyrir vellíðan og
námsframvindu tvítyngdra barna.
Allir þátttakendur voru sammála um að það væri mjög jákvætt fyrir börnin
að læra íslensku sem sitt annað tungumál til að auka tungumálakunnáttu og
þekkingu og að það mundi aðstoða börnin við aðlögun að samfélaginu. Allar
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fjölskyldurnar stefndu að því að Ísland yrði framtíðarheimili fjölskyldunnar.
Fjölskyldurnar voru allar sammála um það að góð íslenskukunnátta væri
grundvöllur að því að opna nýja möguleika og tækifæri í framtíðinni.
Tungumál samfélagsins er lykillinn að samskiptum á jafningjagrundvelli við
jafnaldra barna í skólanum til þau upplifi sig ekki sem ókunnuga í nýju landi,
sem mun verða þeirra framtíðarheimaland. Það að læra nýtt tungumál skapar
að mati allra foreldranna enga erfiðleika hjá börnunum en það eru hinsvegar
aðstæðurnar sem ráðs úrslitum um hvernig til tekst. Einn þátttakandi sagði:
Þegar umhverfið er jákvætt fyrir tvítyngdu börnin þá líður þeim vel og
þroskast eðlilega. Skólinn á að sjá um það að undirbúa hin börnin undir
komu tvítyngdra barna í skóla og benda þeim á að stríða þeim ekki ef
þau tala ekki rétta íslensku. Stuðningur frá umhverfinu eða
skólasamfélaginu er mikilvægur, að börnin séu hluti af
jafningjahópnum og jafningjahópurinn þarf einnig að vera undirbúinn
til að taka á móti börnunum sem hafa ekki íslensku sem sitt móðurmál.

5.4 Fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi
Að mati þátttakenda þarf skólinn að kynna fyrir eintyngdu börnunum hvað
felst í hugtakinu tvítyngi til að koma í veg fyrir misskilning meðal barnanna
svo að eintyngdu börnin hafi skilning á því að börn sem tala ekki íslensku
þurfa á þeirra aðstoð að halda. Samkvæmt þátttakendum kemur það fyrir að
eintyngdu börnin leiðrétta íslensku pólsku barnanna og þá sérstaklega í
yngstu bekkjunum af því að þau skilja ekki af hverju þau tala ranga íslensku.
Slíkt skapar óöryggi hjá tvítyngdum börnum að mati foreldra þeirra og hefur
það áhrif á nám þeirra og hvernig þau tileinka sér nýja tungumálið og
umhverfið. Flestir þátttakendur töldu það vera eitt af hlutverkum kennara að
útskýra fyrir bekknum hvað felst í því að börn eigi annað móðurmál en
íslensku til að aðlögun þeirra gangi vel fyrir sig til dæmis með því að hvetja
þau til að kynnast öðrum börnum. Einn þátttakandi benti á að ef ekki væri vel
staðið að þessum málum væri hætta á að erfitt væri fyrir tvítyngd börn að
yfirstíga samskiptavandamál þegar þau eru að læra nýtt tungumál í nýju
tungumálaumhverfi.
Samkvæmt einum þátttakanda væri betra að fræða eintyngdu börnin um:
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Að það þarf að reyna að útskýra fyrir eintyngdu börnunum að það er
erfiðara fyrir erlendu börnin að nota tvö tungumál til að byrja með og
að það sé í lagi að þau geri mistök þegar þau tala nýtt tungumál. Að
kennarar útskýri að þeir sem tala tvö tungumál þurfa ekki að hafa
fullkomið vald á báðum tungumálunum. Sem foreldri finnst mér
mikilvægt að það sé haft að leiðarljósi í skólanum að íslensku
börnunum finnist það ekkert skrítið að erlendu börnin tali tvö
tungumál.

Námsvænt umhverfi fyrir tvítyngd börn og jákvæð samskipti innan
jafningjahópsins er mjög mikilvægur þáttur til að ná þessu markmiði.
Þátttakendur bentu á að börn eru misjafnir einstaklingar og sum eru
viðkvæmari en önnur til dæmis varðandi einelti sem felst í gríni eða stríðni en
það getur valdið því að tvítyngdu börnin vilji ekki tjá sig á nýja tungumálinu
fyrir framan eintyngdu börnin.
Aukin tungumálaþekking barna hefur aukist undanfarin ár og í fræðslunni
um tvítyngi mætti benda á að tvítyngdu börnin læra nokkur tungumál eins og
þau sjálf þó að stundum sé munur á því um hvaða tungumál er að ræða.
Þátttakendur sögðu að sum börnin hefðu einnig lært önnur erlend tungumál
auk pólsku- og íslenskukunnáttu til dæmis ensku og dönsku og voru þau því
komin með þekkingu á þremur erlendum tungumálum.
Það er nauðsynlegt að fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi fyrir jafningja
og kennara fjalli einnig um það að mismunandi hefðir og siðir eru í
mismunandi menningarheimum og að það sé eðlilegur hluti hins alþjóðlega
samfélags. Þegar tvítyngd börn flytja til Íslands frá Póllandi þá flytja heimili
þeirra sína siði og hefðir með sér. Þessi fræðsla er mikilvæg til að koma í veg
fyrir fordóma eða einelti, en þekking er grunurinn að því að uppræta
fordóma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að siðir og hefðir pólsku
heimilanna breyttust í flestum tilvikum á þann hátt að íslenskir siðir og hefðir
blönduðust inn í pólskar hefðir og siði heimilanna og má segja að heimilin
hafi myndað nýja siði og hefðir með flutningi sínum til landsins. Þegar
íslensku börnin kynnast og verða vinir pólskra barna þá kynnast þau öðrum
hefðum og siðum en þau eru vön heima hjá sér og fræðast þannig um nýja
menningu í leiðinni.
Fram kom hjá öllum þátttakendum að þau höfðu tekið upp íslenskar hefðir
sem voru orðnar hluti af menningu þeirra og bentu meðal annars á íslensku
jólasveinana þrettán og að foreldrarnir setja í skóinn fyrir jólin eins og gert er
á öðrum íslenskum heimilum. Þátttakendur voru sammála um að það að taka
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inn hefðir frá nýja samfélaginu inn í hefðir sem fyrir voru væri hluti af því að
tilheyra nýju samfélagi. Flestir höfðu tekið inn hefðir eins og sprengidaginn,
bolludaginn og öskudaginn.

5.5 Samantekt
Væntingar foreldranna voru miklar varðandi námsumhverfið og skóla áður en
börnin þeirra hófu skólagöngu sína og reynslan var sú að foreldrarnir töldu
nokkuð vanta upp á að íslenska skólakerfið stæðist væntingar þeirra og þá
sérstaklega að kennt væri í anda fjölmenningarlegra kennsluaðferða sem
hentuðu tvítyngdum börnum.
Vel var tekið á móti börnunum í upphafi að mati foreldranna en því var
ekki fylgt eftir og oft fylgdi erfitt tímabil fyrir barnið þar sem
samskiptaörðugleikar áttu sér stað við kennara og samnemendur og þar af
leiðandi áttu þau í erfiðleikum með námið og þær kröfur sem gerðar voru til
þeirra. Foreldrar barnanna töldu að börnin hefðu verið óörugg og liðið illa
sérstaklega í grunnskólum meðan að þau voru að ná tökum á íslenskunni og
of lítið hefði verið gert til að koma til móts við þau á þessum tíma. Þeim
fannst jafnframt of lítið vera gert með áhyggjur foreldra þegar þeir ræddu
þetta vandamál og möguleg úrræði fyrir börnin. Eftir því sem
íslenskukunnátta barnanna batnaði þá yfirleitt lagaðist þetta hjá þeim og
samskipti og samvinna færðist í betra horf.
Þátttakendum þótti nokkuð vanta upp á að aukakennslan í íslenskunni
væri einstaklingsbundin því að þörf barnanna fyrir íslenskukennslu var
misjöfn, sum hefðu þurft fleiri aukatíma en önnur. Í rannsókninni kom í ljós
að tvítyngdu börnin höfðu þörf fyrir aukastuðning í fleiri námsgreinum og að
mati þátttakenda hefðu þau þurft að fá að hafa orðabækur hjá sér í
grunnskólanum til stuðnings við námið, fræðslurit á móðurmáli sínu um erfið
hugtök og aukastuðning og kennslu fyrir próf og verkefnavinnu. Þátttakendur
fundu til vanmáttar þar sem þeir voru ekki færir um að aðstoða þau við
heimanámið.
Þátttakendur voru sammála um að samkvæmt lögum ætti að vera fyrir
hendi og farið eftir stefnumótun um fjölmenningarlega skólastefnu í
skólunum þar sem kennslan á að grundvallast á hugmyndum um skóla án
aðgreiningar. Foreldrum fannst skorta skýra og markvissa stefnumótun
varðandi skólagöngu tvítyngdra barna bæði í leik- og grunnskólanum.
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Almennt voru foreldrarnir ánægðari með leikskólanám barnanna en
grunnskólanámið. Yngri börnin náðu betur að aðlagast og fyrr en eldri börnin
og var það mat þátttakenda að leikskólinn hafi staðið betur en grunnskólarnir
að því að að nota fjölmenningarlegar kennsluaðferðir til að láta þeim líða vel
og skapa gott námsumhverfi.
Foreldrarnir voru ósáttir við að sömu mælitæki voru notuð til að meta
málþroska íslensku barnanna og tvítyngdu barnanna og einnig að skólarnir
lögðu of mikla áherslu á að börnin nái prófum og nái að skila verkefnum á
réttum tíma og ekki var tekið tillit til þess að tvítyngdu börnin stóðu íslensku
börnunum ekki jafnfætis námslega séð á meðan tungumálaörðugleikar voru
fyrir hendi hjá þeim. Börnin fengu lengri próftíma og stundum túlk til
aðstoðar við prófin og þótti þeim það jákvætt. Í ljós kom að úrræði eru fyrir
hendi en þau eru of sjaldan nýtt ef þörf er fyrir þau.
Foreldrarnir töldu að kennararnir hefðu mátt aðstoða börnin betur við að
skilja námsefnið og var það reynsla þeirra að grunnskólakennarar hefðu þurft
að sýna námsframvindu tvítyngdu barnanna aðeins meiri áhuga og styðja þau
betur.
Allir þátttakendurnir sem tóku þátt í rannsókninni þekktu ekki rétt
tvítyngdra barna í íslensku skólakerfi á fyrstu árum skólagöngu barnanna og
enn var þekking þeirra á réttindum þeirra takmörkuð. Nokkrir höfðu kannað á
eigin vegum hvaða rétt tvítyngd börn hafa í íslensku skólakerfi og þá
sérstaklega þegar börnin voru í efri bekkjum grunnskóla. Allir þátttakendur
voru sammála um mikilvægi þess að hægt væri að nálgast fræðslurit eða
bækling um réttindi tvítyngdra barna í íslensku skólakerfi, sem væri
aðgengilegt fyrir foreldra tvítyngdra barna.
Foreldrarnir töluðu um að aðgengi að túlkaþjónustu hefði verið betri fyrir
nokkrum árum í sveitarfélaginu en það er í dag. Samskipti skólanna við
foreldra voru oft í formi tölvupósta og voru þeir þá á íslensku og var það mat
þátttakenda að skólarnir þurfi að bjóða upp á tölvupósta á móðurmáli foreldra
eða á ensku.
Jafningjastuðningi var ábótavant, að mati þátttakenda, þar sem tvítyngdu
börnin komust ekki eins vel inn í jafningjahópa og íslensku börnin og nokkuð
hefði vantað upp á að skólarnir stuðluðu að því að útrýma þeim mismun og
mörg pólsku barnanna lokuðu á íslensku börnin þegar þau fundu að þau voru
ekki tekin inn sem jafningjar á jafnréttisgrundvelli.
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Þátttakendum fannst skorta fræðslu, á vegum skólanna, fyrir starfsmenn
og nemendur um það hvað fjölmenning og tvítyngi er. Börnin fundu fyrir
fordómum sem fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi hefði getað dregið úr og
töldu þátttakendur að þörf væri fyrir slíka fræðslu fyrir skólasamfélagið.
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6. Umræða
Í kaflanum hér að framan var greint frá helstu niðurstöðum eigindlegrar
rannsóknar sem framkvæmd var með það að markmiði að svara
rannsóknarspurningunni: Er komið til móts við þarfir tvítyngdra barna á leikog grunnskólaaldri að mati foreldra þeirra?
Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum við 12
pólskumælandi foreldra tvítyngdra barna í sjávarþorpi á landsbyggðinni.
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og
þær tengdar við fræðilega umfjöllun, lög og reglugerðir sem tengjast
viðfangsefninu.

6.1 Bakgrunnur
Í bakrunnsupplýsingum um þátttakendur kom fram að flestir foreldrarnir
höfðu búið á Íslandi í 10 ár eða styttri tíma. Mat þeirra á íslenskukunnáttu
sinni, á skalanum frá 1-12, var að konur sem höfðu búið hérlendis lengi mátu
sig með betri íslenskukunnáttu en karlar sem hafa búið hér í sambærilegan
tíma. Karlar með styttri búsetu mátu sig hinsvegar með betri íslenskukunnáttu
en konur með sambærilegan búsetutíma. Skólaganga barnanna hófst ýmist í
Póllandi eða á Íslandi. Sex barnanna hófu skólanám sitt í Póllandi og fóru
síðan í grunnskólanám (2.-5. bekk) á Íslandi og sjö þeirra byrjuðu skólagöngu
sína í leikskóla og fimm þeirra eru í grunnskólanámi núna. Allar
fjölskyldurnar gera ráð fyrir að búa áfram á Íslandi í nánustu framtíð.

6.2 Væntingar við upphaf skólagöngu
Væntingar þátttakenda í rannsókninni varðandi upphaf skólagöngu barnanna
voru ekki byggðar á raunverulegri þekkingu á íslenska skólakerfinu þar sem
erfitt er fyrir innflytjendur að nálgast upplýsingar um skólakerfið þar sem þær
eru flestar á íslensku. Í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er gert ráð fyrir
að kennsluhættir séu fjölbreyttir og þjóni mismunandi þörfum nemenda
(Ferguson o.fl., 2012, bls.43). Foreldrarnir gerðu ráð fyrir að kennsluhættir
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væru miðaðir við fjölmenningarlega bekki og að tvítyngd börn myndu fá
þann aukastuðning í náminu sem þau hefðu þörf fyrir (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2011, bls.43) Væntingar þátttakenda voru að vel yrði tekið á móti
börnum þeirra og að unnið væri eftir ákveðinni stefnumótun sem miðaði að
því að sérstakt aðlögunarferli væri fyrir tvítyngd börn (Lög um grunnskóla nr.
91/2008). Eins og hefur komið fram er vinátta barna mikilvægt fyrir þroska
þeirra (Dunn, 2004, bls.33) en foreldrarnir vissu að börnin læra tungumálið
best með aðstoð jafnaldra sinna og gerðu ráð fyrir að samnemendur mynduðu
vináttutengsl við börnin þeirra.

6.3 Samvinna, samskipti og stuðningur
Þemanu samvinna, samskipti og stuðningur er skipt upp í þrjú viðfangsefni
sem rætt verður nánar um en þau eru: Fyrstu móttökur: Öryggi og vellíðan;
Stuðningur og úrræði fyrir tvítyngd börn og Stuðningur við foreldra og
samskipti við skóla.

Fyrstu móttökur: Öryggi og vellíðan
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að allir þátttakendur sögðu að vel
hefði verið tekið á móti börnunum þegar þau hófu skólagöngu sína og átti
það bæði við um leikskólann og grunnskólana. Þátttakendur voru sammála
um mikilvægi þess að fyrsti skóladagurinn væri vel heppnaður fyrir
áframhaldandi skólagöngu barnanna.
Upphaf skólagöngu er mikill viðburður í lífi hvers barns en hjá erlendum
börnum í öðru landi en heimalandi sínu fylgir óöryggi þar sem að þau þurfa
fyrst að læra nýja tungumálið og foreldrum finnst jákvætt að þau hefja nám í
almennum skólabekkjum hérlendis því að þeir gera sér grein fyrir mikilvægi
þess að börnin fái stuðning frá jafnöldrum sínum til að læra nýtt tungumál
(Jón Torfi Jónsson, 2008, bls. 276). Á fyrsta skóladegi barna af erlendum
uppruna á leik- eða í grunnskóla þurfa kennarar að hafa ýmislegt í huga og
ekki hvað síst að fylgjast með einstaklingsþörfum þeirra til að starfsfólk sé
fært um að takast á við hið óvænta og vera um leið úrræðagóðir varðandi
lausnir á þörfum þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010,
bls. 194-195).
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Þátttakendur voru sammála um að það væri mikilvægt að allir
einstaklingar sem umgangast tvítyngd börn sýni þeim hjálpsemi við
aðlögunina en ekki afskiptaleysi til að byggja upp góðan og jákvæðan
samskiptagrunn. Það hefur komið í ljós að kennari sem kennir fjölbreyttum
nemendahópi þarf að nýta sér fagmannleg vinnubrögð við skipulagningu
kennslunnar, vera opinn og jákvæður fyrir breytingum frá fyrra
kennsluskipulagi til að kennslan einkennist af vel skipulögðum og
markvissum fjölmenningarlegum kennsluaðferðum þar sem stuðningur við
aðlögun erlendra nemenda er tekin inn í kennsluskipulagið (Björk Helle
Lassen o.fl., 2007, bls. 151-179).
Í 9. grein laga um leikskóla (90/2008) kemur fram að leikskólar eiga að
sjá um að útvega foreldrum túlk til að upplýsa þá um nauðsynleg mál er
varða samskipti foreldra og leikskóla. Í lögum um grunnskóla (91/2008) er
einnig kveðið á um réttindi nemenda og foreldra til að hafa aðgang að
túlkaþjónustu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að þátttakendum
þótti það góður stuðningur í upphafi skólagöngu barnanna að boðið var upp
að pólskumælandi einstaklingur túlkaði fyrir barnið og það hafi veitt barninu
öryggi. Flestir foreldrarnir höfðu nýtt sér að hafa túlk viðstaddan fyrstu daga
skólagöngu barnanna og voru sammála um að börnin hefðu fundið stuðning
við að hafa túlk hjá sér og einnig kom í ljós að túlkar aðstoðuðu börnin
stundum þegar þau voru að taka próf eða taka þátt í könnun. Um 90% skóla
nýttu sér túlkaþjónustu með einhverum hætti fyrir tvítyngd börn árið 2010
(Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl., 2010, bls. 76).

Stuðningur og úrræði fyrir tvítyngd börn
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að í framhaldi af vel
heppnaðri skólabyrjun tvítyngdu barnanna kom fljótlega í ljós að þau fóru að
verða óörugg og líða illa í skólanum og aðlögunarferli hafði ekki verið
skipulagt fyrirfram þannig að komast mætti hjá þessu vandamáli. Á þessu
tímabili fengu börnin ekki nægjanlegan stuðning hvorki frá jafnöldrum né
kennurum til að líða betur þrátt fyrir tungumálaerfiðleika á meðan þau voru
að læra nýja tungumálið. Yngri börnin voru fljótari að aðlagast og læra
íslenskuna, en eldri börnin áttu það frekar til að loka á jafnaldra sína þegar
þeir fóru að leiðrétta íslenskuna hjá þeim og gekk þeim illa að kynnast
jafnöldrum sínum og mynda við þá vináttutengsl. Þátttakendur töluðu um að
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börnin hefðu haft þörf fyrir að notast væri við skipulegt aðlögunarferli til að
þau gætu kynnst jafnöldrum sínum til að mynda vináttutengsl við
samnemendur þar sem þátttakendur töldu það vera árangursríkustu leiðina til
að læra tungumálið á sem stystum tíma. Frost og félagar benda á að myndun
vináttutengsla við jafningja getur haft áhrif á skólagöngu barna (Frost,
Wortham og Reifel, 2008, bls. 178). Í rannsóknum Hönnu Ragnarsdóttur kom
einnig í ljós að mörg grunnskólabörn af erlendum uppruna búa við félagslega
einangrun í samskiptum sínum við íslenska jafnaldra. Vinir þeirra eru yfirleitt
vinir af sama uppruna og þau, erlend börn frá öðrum löndum eða að þau eiga
enga vini (Hanna Ragnarsdóttir, 2004b, bls. 107).
Það olli einnig vanlíðan hjá börnunum að skilja ekki nægjanlega vel
kennarann eða námsefnið til að byrja með og hefðu þau þurft að fá meiri
stuðning og útskýringar um námsefnið til að ná að aðlagast námsumhverfinu
betur strax í upphafi. Þátttakendum fannst einnig að nokkuð hefði vantað upp
á að kennslan væri miðuð við að stuðningur kennara við erlendu börnin þar
sem þarfir hvers nemanda hefðu verið metnar og reynt að verða við þeim.
Kennarinn hefði einnig þurft, að mati þátttakenda, að reyna að koma á
samvinnu milli tvítyngdu barnanna og samnemenda þeirra til dæmis með
samvinnuverkefnum og að finna leiðir til að láta þau kynnast og vinna meira
saman. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að kennsluhættir eiga að
miðast við fjölbreyttan nemendahóp og er þar sérstaklega nefnt mikilvægi
þess að kennsluhættir miðist við það að fjölmenningarlegar kennsluaðferðir
séu notaðar, samvinnunám og einstaklingsmiðaðar aðferðir til að allir
nemendur verði virkir í náminu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 43).
Samvinnunámshópar ólíkra nemenda hafa skilað góðum árangri í kennslu
ólíkra einstaklinga en með slíku námsfyrirkomulagi kemur fram að sumt
lærist best með samvirkum námsaðferðum, þ.e. að nemendur með ólíka
færni, þekkingu og áhugamál takast á við sameiginlegt verkefni sem kemur
öllum nemendum til góða (Ferguson o.fl., 2012, bls. 80). Fjölbreytileiki
íslenska skólasamfélagsins krefst þess að breyta þarf áherslum í skólakerfinu
til að hægt sé að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp (Björk Helle
Lassen o.fl, 2007, bls. 151).
Þátttakendur álitu að nokkuð hefði vantað upp á að komið hefði verið til
móts við börnin varðandi úrræði og viðbótar námsþarfir og töluðu meðal
annars um að börnin hefðu þurft að fá fleiri tíma í íslensku sem öðru
tungumáli, að kennslan hefði þurft að vera einstaklingsmiðuð út frá þeirra

80

þörfum, til dæmis með því að leyfa þeim að nota alltaf orðabækur þegar þau
töldu sig þurfa þess og að grunnskólinn hefði þurft að láta útbúa fræðslurit
um erfið hugtök fyrir tvítyngd börn, á þeirra móðurmáli, til að auðvelda þeim
námið (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls.11-12). Eins og hefur komið fram í
niðurstöðum rannsóknarinar vissu sumir þátttakendur ekki hvor börn þeirra
mættu nota orðabók í tíma eða ekki. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í
ljós að tvítyngdu börnin höfðu þörf fyrir aukastuðning í flestum eða öllum
námsgreinum bæði varðandi heimanámið og einnig fyrir próf. Þátttakendur
sögðu að það hafi bitnað á námi barnanna að vera tekin úr skyldunámstímum
til að fara í íslenskunám sem annað tungumál og væri heppilegra að skólarnir
skipuleggi námið þannig að sú kennsla skarist ekki á við skyldunám barnanna
(Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl., 2010, bls. 34,63, 76-77).
Ferguson o.fl. hafa bent á að það þarf að aðlaga námskrá að þörfum
nemenda á þann hátt að um einstaklingbundna námskrá sé að ræða. Það má
aðlaga námskrá að hæfileikum nemenda með ýmsum hætti t.d. eftir námsstíl,
óskum, greind eða áhugamáli. Ferguson bendir á að mikilvægt er að
kennarinn byggi á styrkleikum nemenda en ekki veikleikum og á þann hátt
fái nemendur tækifæri til að efla sjálfstraust sitt og sjálfsþekkingu (Ferguson
o.fl, 2012, bls. 20-21). Ef byggja á á styrkleikum tvígyngdu barnanna og
miða við einstalingsþarfir þeirra eru orðabækur og fræðirit um erfið hugtök
góð leið til að vera hluti af einstaklingsmiðaðri nálgun til að auðvelda þeim
námið.
Sérúrræði voru ekki nægjanlega mikið notuð fyrir tvítyngdu börnin að
mati foreldra þeirra þó að heimild sé fyrir þeim samkvæmt lögum og
reglugerðum. Foreldrar barnanna höfðu ekki fengið upplýsingar um að þessi
úrræði væru í boði og að þeir gætu sótt um að þau væru nýtt fyrir börnin
þeirra.
Í reglugerðinni (584/2010) um leik- og grunnskóla er tilteknar nokkrar
tegundir af matstækjum sem koma til greina til að meta hvað veldur
erfiðleikum barna í námi. Samkvæmt reglugerðinni geta foreldrar einnig farið
fram á sérstakan stuðning í námi og gert er ráð fyrir að á hverju ári sé útbúin
einstaklingsstuðningsáætlun fyrir nemanda og getur slík stuðningsáætlun
verið í formi sérstakra námsgagna eða kennsluaðferða (Reglugerð um
sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð
í grunnskólum nr. 584/2010).
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Þátttakendur voru sammála um að kennarinn væri í lykilhlutverki til að
kynnast börnunum vel til að geta fylgst með námsframvindu þeirra og
vandamálum og að hann ætti að vera fær um að bjóða upp á sérúrræði ef þörf
væri fyrir þau. Einnig töldu þátttakendur mikilvægt að kennarinn fylgist vel
með að tvítyngdu börnin skilji það sem fram fer í kennslustund og hvernig
þau læra af því að námsaðferðir barna eru misjafnar (Snowman og McCown,
2012, bls.121-123). Flestir þátttakendur nefndu að börnin hefðu þörf fyrir
nákvæmar og góðar útskýringar á erfiðum hugtökum, sérstaklega í
stærðfræði, náttúrufræði og samfélagsgreinum. Foreldrarnir töldu einnig
mikilvægt að börnin fái aukastuðning í öðrum námsgreinum á meðan þau eru
að ná góðum tökum á íslenskunni bæði fyrir próf, verkefnavinnu og þau fög
sem reynast þeim erfið og að minnka þurfi þrýsting á tvítyngdu börnin á
grundvelli tungumálaerfiðleika þeirra (Snowman og McCown, 20012, bls.
291-294). Flestir þátttakendur sögðu að skilningur og hjálpsemi væru einnig
mikilvægir þættir fyrir börnin til dæmis við verkefnavinnu og að leyfa þeim
að fá lengri tíma ef þau hafa þörf fyrir það til að ljúka verkefni og ekki hvað
síst þar sem foreldrar þeirra áttu í erfiðleikum með að aðstoða þau við
heimanámið vegna kunnáttuleysis í íslensku.
Það var mat foreldra að það leggja þurfi meiri áherslu á að breyta
kennsluaðferðum í einstaklingsmiðaðri kennsluaðferðir. Mikilvægt sé að
kennararnir fá meiri fræðslu um það hvernig á að kenna tvítyngdum börnum
til að nemendur nái hámarks námsárangri miðað við getu og hæfileika.
Fjölbreytni og val á kennsluaðferðum og kennsluháttum skipta mjög miklu
máli og þurfa kennarar að skipuleggja námið í víðu samhengi og frá mörgum
sjónarhornum til að geta komið til móts við þarfir allra barna. Snowman og
McCown (2012) benda á að kennarinn þarf að vera fær um að afla sér
upplýsinga sem byggja ekki eingöngu á kennslufyrirkomulagi því að hann
þarf að hafa þekkingu á því hvernig og á hvaða hátt börnin læra til að vera
fær um að miða kennsluna við þarfir nemenda og með einstaklingsbundum
námsaðferðum. Mikilvægt er því að kennarinn kynnist nemendum sínum vel,
bakgrunni þeirra og menningu (Snowman og McCown, 2012, bls. 2-4).
Umsagnir foreldra um mikilvægi stuðnings og úrræði eru í samræmi við
fræðimenn eins og Snowman og McCown.
Þátttakendur töluðu um að nokkuð vantaði upp á að grunnskólarnir
skipulegðu námið á þann hátt að það styðji tvítyngdu börnin í námi. Að mati
foreldra náði þetta bæði til kennsluaðferða á leik- og grunnskólunum. Flestir
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þátttakendur sögðu að nokkuð hafi vantað upp á að kennarar sýndu
tvítyngdum börnum nægan áhuga og því væri mikil þörf fyrir
einstaklingsbundar námsáætlanir fyrir þau þar sem leitað væri að
hæfileikasviðum þeirra og þau nýtt við kennslu (Ferguson o.fl. 2012, bls. 2021). Nieto benti á að það er mikilvægt bæði fyrir kennara og nemanda að þeir
nái vel saman til þess að fjölmenningarleg menntun skili árangri og kennari
þarf að vera fær um að sjá það þegar nemendur uppgötva nýja reynslu og
tengja það við námsfærni sem þau búa yfir og byggja á þeirri reynslu (Nieto,
2010, bls. 37-40). Nieto benti einnig á að kennarar þurfa einnig stuðning til
að gefast ekki upp þegar erfiðleikar koma upp því að kennarinn þarf að ná að
vera fær um að ná árangri með fjölbreyttan nemendahóp (Nieto, 2010, bls.
27-28). Þessar áherslur koma skýrt fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar
um væntingar foreldra til skólagöngu barna sinna.
Lög, reglugerðir og aðalnámskrár um leik- og grunnskóla fjalla lítið um
skólagöngu tvítyngdra barna og eru þarfir þeirra flokkaðar undir lög og
reglugerðir sem tengjast sérþörfum allra leik- og grunnskólabarna. Þegar lög
um leikskóla (90/2008) eru skoðuð og reglugerðarbreytingar sem samþykktar
hafa verið eftir að lögin voru lögfest kemur í ljós að fátt tengist beinlínis
tvítyngdum börnum í leikskólum. Í lögunum um grunnskóla er íslenska sem
annað tungumál sett í sama hóp og íslenskukennsla almennt (Lög um
grunnskóla nr. 91/2008). Hvergi er tekið fram í lögum eða reglugerðum
hversu marga tíma á viku tvítyngdu börnin eiga rétt á íslenskunámi sem
annað tungumál, hvernig á að skipuleggja það eða hver á að sjá um að kenna
þeim íslensku sem annað tungumál. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í
ljós að foreldrarnir voru ekki sáttir við að íslenskukennsla barna með íslensku
sem annað tungumál var 1-2 klukkustundir á viku í grunnskólunum. Það var
mat þátttakenda að mismunandi væri eftir einstaklingum hversu mikla
kennslu nemendur hefðu þörf fyrir til að aðlagast skólakerfinu sem fyrst til að
getað stundað námið sem skyldi. Einn þátttakandi benti á að hafa farið fram á
meiri kennslu í íslensku sem annað tungumál fyrir barnið sitt en fengið
synjun.
Í rannsókn á grunnskólum hérlendis (Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl.,
2010, bls. 34, 63, 76-77) kom fram að tímalengd íslenskunáms sem annað
tungumál fyrir erlend börn fór að einhverju leyti eftir dvalarlengd þeirra
hérlendis og að algengast var að börnin væru tekin úr skyldunámi, sérstaklega
dönsku, íslensku eða samfélagsfræði til að fara í íslenskunám sem annað
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tungumál. Rannsókn Huldu Karenar o.fl. endurspeglar samræmi við reynslu
þátttakenda rannsóknarinar en yfirleitt fengju börnin þeirra 2 klukkustundir á
viku í íslenskunám sem annað tungumál og þau voru oftast tekin út úr tímum.
Upplýsingar liggja ekki fyrir úr hvaða skyldunámsfögum tvítyngdu börnin
voru tekin til að fara í tíma í íslensku sem annað tungumál.
Markmið laga um grunnskóla (91/2009) felur meðal annars í sér að koma
á í veg fyrir mismunun til dæmis vegna uppruna tungumáls nemenda. Lögin
um grunnskóla eftir reglugerðarbreytingu 1040/2011, gerir ráð fyrir að
mismunun af öllu tagi er bönnuð í grunnskólum landsins. Í 16. grein
grunnskólalaganna (91/2009) kemur fram að skólum er heimilt að meta
móðurmál nemenda inn í skyldunám grunnskólanámsins og eins og fram
hefur komið meta sumir grunnskólar móðurmál nemenda inn í
grunnskólanámið en aðrir ekki. Þátttakendur í rannsókninni sögðust ekki hafa
fengið upplýsingar um að meta mætti móðurmál barnanna inn í
grunnskólanámið sem skyldufag.

Stuðningur við foreldra og samskipti við skóla
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar varðandi stuðning og samskipti við
foreldra tvíyngdu barnanna við skólana voru að sveitarfélagið og skólarnir
hefðu mátt standa sig betur að mati foreldranna við að upplýsa þá áður en
skólaganga barnanna hófst um réttindi þeirra samkvæmt lögum varðandi
erlend börn og hvernig íslenska skólakerfið er uppbyggt. Foreldrarnir vissu
ekki að þeir ættu rétt á því að skólarnir skipuleggðu og gætu pantað túlk fyrir
þau til dæmis fyrir foreldraviðtöl og í rannsókninni kom í ljós að foreldrarnir
töldu samstarf foreldra og skóla mjög mikilvægan þátt í skólastarfinu en gekk
misvel að ræða við kennarana og þá oft vegna tungumálaerfiðleika. Þeir
höfðu ekki alltaf túlk sér við hlið og þurftu oft að sjá sjálfir um að biðja
ættingja eða vini að túlka vegna skólagöngu barnanna. Þeim fannst óþægilegt
að hafa ekki þjálfaðan staðbundinn túlk sem bundinn var þagnarskyldu því að
stundum þurftu foreldrarnir að ræða viðkvæm mál við kennarana. Samskipti
milli foreldranna og skólanna var að miklu leyti í gegnum tölvupóst frá
skólanum sem var á íslensku. Pólskumælandi foreldrarnir voru misjafnlega
staddir vel staddir í íslensku og þurftu þeir yfirleitt að fá einhvern til að þýða
tölvupóstinn fyrir sig. Þeir segjast hafa mikla þörf fyrir að fá tölvupósta á
sínu móðurmáli til að skilja innihaldið almennilega. Allar upplýsingar um
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skólagöngu barnanna öfluðu foreldrarnir sér úr bókum, tímaritum og af
internetinu sem ekki var alltaf auðvelt þar sem flest er á íslensku sem tengist
íslensku skólakerfi. Það var ekki fyrr en börnin voru byrjuð í grunnskólunum
sem að rætt var við foreldrana um mikilvægi þess að viðhalda virku tvítyngi
barna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.106). Foreldrarnir töldu sig hafa
mikla þörf fyrir íslenskukennslu fyrir sig til að geta átt betri samskipti við
skólann og til að vera færir um að aðstoða börnin við heimanámið og fá
einhverja faglegar leiðbeiningar um hvaða leið væri best að fara til að vera
fær um að aðstoða börnin við heimanámið því að börnin þurfa aðstoð við
heimnámið.
Samkvæmt lögum um grunnskóla (91/2008), 16. grein laganna um
móttökuáætlun fyrir tvítyngda nemendur og foreldra þeirra, á að upplýsa þau
um réttindi þeirra. Samkvæmt lögum um grunnskóla á að tryggja að
nemendur og foreldrar fái bæði ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um
grunnskólastarfið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að ekki var
nægjanlega vel staðið að því að taka á móti börnunum í samræmi við lög um
móttökuáætlun og foreldrarnir þurftu sjálfir að afla sér upplýsinga um skóla
og skólakerfið á Íslandi. Þar sem þær upplýsingar voru á íslensku þá nýttist
það þátttakendum ekki nógu vel og höfðu þeir þar af leiðandi litla vitneskju
um réttindi barnanna og réttindi foreldra á meðan á skólagöngu tvítyngdra
barnanna stóð.
Niðurstöður rannsóknarinnar varðandi samskipti foreldra og skóla leiddu í
ljós að foreldrar töldu það skipta miklu máli fyrir börnin að gott samstarf
væri á milli foreldra, kennarar og annarra aðila skólasamfélagins.
Þátttakendur bentu á að stundum þurfa foreldrarnir að hafa frumkvæðið að
samstarfinu til að benda kennaranum á vandamál barna en töldu að foreldrar
ættu að vera þátttakendur í náms- og samvinnuferli skólans. Það á að vera
mikilvægur þáttur í starfi kennara að stefna að góðu samstarfi og samvinnu
við foreldra með því að veita þeim tækifæri til að taka þátt í starfi og lífi
barna sinna en það er mjög algengt að foreldrum sé haldið of mikið fyrir utan
skólann og starfið sem þar fer fram (Nanna Kristín Chrisiansen, 2010, bls.
29). Þegar börn hefja leikskólagöngu sína er gott samstarf við foreldrana
mikilvægt sérstaklega fyrir tvítyngd börn og vaxandi skilningur er orðinn á
því að foreldrasamstarf við leikskóla hjálpar leikskólastarfsmönnum að skilja
einstaklingsbundnar þarfir barna. Töluverð vinna fer í foreldrasamstarf og
krefst það færni í mannlegum samskiptum starfsmanna, ef foreldrar hafa þá
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tilfinningu að leikskólastarfsmenn beri virðingu fyrir þeim þá er líklegra að
samstarfið verði farsælt (Ebbeck og Waniganayake, 2003, bls. 89-91). Í
niðurstöðum rannsóknarinar kom fram að þátttakendur töldu gott samstarf
við skólana skipta máli enda er farsælt foreldrasamstarf talið skipta máli
varðandi ánægju og góðan námsárangur nemanda (Ingibjörg Auðunsdóttir,
2007, bls. 35, 46-48).
Flestir þátttakendur voru sammála um að þeir reyndu alltaf að vera í
góðum samskiptum við kennara barna sinna með því að tala við þá, spyrja
spurninga og skiptast á upplýsingum um barnið. Það var misjafnlega erfitt
fyrir foreldra að ræða um þarfir barnanna við kennara. Sumir höfðu samskipti
við kennara með því að tala ensku og notast við orðabók en fannst það ekki
duga ef spyrja þurfti um flókna þætti varðandi námið eða barnið.
Tungumálaerfiðleikar spiluðu líka sinn þátt í að þátttakendum fannst erfitt að
ræða við kennara um þarfir barnanna. Nokkrir þátttakendur sögðust í upphafi
hafa lagt sig fram um að eiga góð samskipti við kennara en síðan gefist upp á
því meðal annars vegna áhugaleysis kennarar á barninu. Niðurstöður leiddu í
ljós að nokkuð vantaði upp á gott og farsælt samstarf væri á milli foreldra
tvítyngdu barnanna í rannsókninni og skólanna.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að foreldrarnir voru í flestum
tilvikum ekki fræddir um mikilvægi þess að viðhalda virku tvítyngi barna en
þeir foreldrar sem fengu upplýsingar um það voru hvattir til að viðhalda því á
fyrsta fundinum hjá skólanum þegar börnin voru að hefja skólagöngu. Í
Aðalnámskrá um grunnskóla er gert ráð fyrir að foreldrar séu upplýstir af
einstaklingum innan grunnskóla um að mikilvægt sé fyrir barnið að heimilin
viðhaldi móðurmálinu til að þau verði fær um að lesa og skrifa á móðurmáli
sínu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 106).
Þátttakendum þótti skorta stuðning við að foreldrar gæti stundað
íslenskunám og voru flestir þátttakendur á þeirri skoðun að mikilvægt væri
fyrir þau að læra íslensku til að geta tjáð sig, lesið texta og til að geta verið í
góðum samskiptum við kennara og aðstoðað börnin við heimanámið.
Samkvæmt tillögum sem íslensk stjórnvöld fengu frá ECRI um mikilvægar
aðgerðir fyrir innflytjendur kom meðal annars fram að lögð er þar áhersla á
að íslenskukennsla innflytjenda sé aukin, ekki bara barna heldur einnig
fullorðinna (Hringþing, 2012, bls. 28).
Þátttakendur sem áttu börn á grunnskólaaldri töldu það hvetjandi fyrir
börnin ef foreldrarnir gætu aðstoðað þau við heimanámið og töluðu um að

86

finna þyrfti farsælar leiðir til að gera foreldrum barna kleift að aðstoða börnin
þrátt fyrir tungumálaerfiðleika. Í íslenskri rannsókn kom í ljós að kennarar
voru meðvitaðir um að heimanám tvítyngdra barna gengi ekki vel en samt
höfðu þeir lítil samskipti við foreldra barnanna til að bæta úr því (Kristín
Aðalsteinsdóttir o.fl., 2007, bls. 149). Í þessari rannsókn kom í ljós að
töluvert vantaði upp á að stuðningur og úrræði kæmi frá skólum eða
fagaðilum til að aðstoða foreldra til að finna leiðir til að aðstoða börnin við
heimanámið.

6.4 Jafningjastuðningur
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að allir foreldrarnir töldu
jafningjastuðning mikilvægan varðandi aðlögun barnanna og ekki hvað síst
þegar í upphafi skólagöngu þeirra. Þátttakendur sögðu að með því að
umgangast jafningja læra börn fyrr nýja tungumálið og verða jafnframt hluti
af jafningjahópnum og ná þannig að mynda tengsl við jafningja sína og verða
þá síður útundan. Við upphaf skólagöngu erlendra barna koma oft upp
erfiðleikar hjá þeim þar sem tungumálakunnátta þeirra í íslensku er ekki
orðin nógu góð. Vinir geta haft áhrif á það hvernig aðlögun gengur í
skólanum og yfirleitt hefur það jákvæð áhrif fyrir börnin að eignast vini sem
þau geta treyst og sem treysta þeim (Dunn, 2004, bls. 76-80).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að það að vera hluti af jafningjahópi getur
skipt börn miklu máli en getur einnig haft neikvæð áhrif ef að þeim er
hafnað, en það á sér stundum stað meðal jafningja og hefur það áhrif á
tilfinningalíf barnanna sem getur síðan haft áhrif á skólagöngu þeirra og
námsárangur (Dunn, 2004, bls.98). Í rannsóknum fræðimanna hefur komið í
ljós að börn af erlendum uppruna telja sig læra nýja tungumálið miklu betur í
gegnum samskipti við jafnaldra sína, í gegnum leiki, með því að tala saman
og læra saman en börn innflytjenda eiga sjaldan frumkvæði að því að koma á
vináttutengslum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls.191192). Í rannsókninni sem gerð var á íslenskum grunnskólum árið 2010 kom í
ljós að um þriðjungur skólanna reyndi í öllum tilvikum að koma með
skipulögðum hætti á sambandi milli nemenda með íslensku sem annað
tungumál og bekkjarfélaga þeirra til að aðstoða þau við aðlögunina og námið,
(Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl., 2010, bls. 71-72).
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6.5 Fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að viðhorf barna til innflytjenda
skiptir máli og flestir þátttakendur töldu að rétt væri að skólarnir ættu
frumkvæðið að því að koma á fræðslu um fjölmenningu og tvítyngi til að
koma í veg fyrir fordóma gegn tvítyngdum börnum. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu að fræðsla hafði átt sér stað í leikskólanum að
frumkvæði kennara og skólastjórnanda til að yfirstíga samskiptavandamál.
Börnin fengu fræðslu um aðra menningarheima og að allir eiga að bera
virðingu fyrir öðrum einstaklingum.
Í niðurstöðunum kom fram að foreldrum fannst mikilvægt að eintyngdu
börnin séu frædd um hvað það þýðir að vera tvítyngdur og útskýra að
tvítyngd börn þurfa ekki að vera góð í báðum tungumálunum. Að mati
þátttakenda myndi slík fræðsla getað skilað tvítyngdu börnunum meira
sjálfsöryggi. Foreldrarnir nefndu það í viðtölunum að þegar tvítyngdum
börnum er strítt eða hlegið að þeim af því að þau bera íslenskuna ekki rétt
fram þá hefur það áhrif á nám þeirra og þau verða hrædd og vilja þá ekki tjá
sig á íslensku. Fræðsla um fjölmenningu og tvítyngi gæti unnið bug á þessum
fordómum og er þá um leið fyrirbyggjandi aðgerð af hálfu skólanna.
Toshiki Toma bendir á að staðalímyndir sem ríkja í samfélaginu eru
yfirleitt uppspretta fordóma hjá einstaklingum, þar sem staðalímyndir eru
ákveðin ímynd um tiltekna hópa, hluta eða fyrirbæri. Margir einstaklingar
halda að þeir séu fordómalausir, þeir hafa bara sínar skoðanir og viðhorf og
stundum er mjög stutt á milli þess að hafa skoðun eða að tiltekin skoðun
teljist til fordóma. Einstaklingar vilja vinna gegn fordómum og gera sitt besta
en stundum eru fordómar sem birtast í daglegu lífi okkar ekki alltaf
augsýnilegir og þess vegna er ekki alltaf auðvelt að þekkja þá sem fordóma
(Toma, 2007, bls. 57-58).

6.6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar
Styrkleikar rannsóknarinnar eru að niðurstöður hennar má nýta til að meta
stöðu annarra foreldra tvítyngdra barna í sambærilegri stöðu. Einnig má telja
til styrkleika rannsóknarinnar að viðtöl við pólskumælandi einstaklinga fóru
fram á pólsku og rannsakandi er pólskumælandi sem dregur úr líkum á
misskilningi vegna tungumálakunnáttu þátttakenda.
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Helstu veikleikar rannsóknarinnar voru þeir að ekki skyldu fleiri foreldrar
barna af erlendum uppruna sem eru með börn á leik- eða grunnskólum taka
þátt í rannsókninni. Einnig er það veikleiki við rannsóknina að ekki var spurt
um það hvort að móttökuáætlun hafi verið til staðar þegar börnin hófu
skólagöngu sína. Samkvæmt lögum um grunnskóla er skylt að vera með
móttökuáætlun bæði fyrir nemendur og foreldra þeirra (Lög um grunnskóla
nr. 91/2008). Einn af veikleikum rannsóknarinnar var að fleiri mæður
svöruðu spurningunum en feður. Einnig má líta á það sem veikleika í
rannsókninni að rannsakandi þekkti flesta þátttakendur og kann það að hafa
áhrif hvað varðar hlutleysi rannsakanda.
Í framhaldi af þessari rannsókn væri hægt að gera samanburðarrannsókn
eftir einhvern tíma og þá hugsanlega þegar búið er að innleiða nýja
skólastefnu í sveitarfélaginu, sem verið er að vinna að með
þróunarverkefnum sem nefnd hafa verið. Með samanburðarrannsókn þegar
breytingar hafa átt sér stað á skólastefnumótuninni og reynsla er komin á
hana væri fróðlegt að skoða hvort viðhorfsbreytingar hafi þá átt sér stað í
garð tvítyngdra barna og hvort að farið sé að miða skólastarfið meðal annars
út frá þörfum tvítyngdra barna og foreldra þeirra varðandi leik- og
grunnskólastarf. Í þeirri rannsókn mætti gera árangursmat á úrræðum og bera
saman við stöðuna í dag. Það væri einnig áhugavert að skoða stefnumótun
sveitarstjórnarinnar og áætlunargerð varðandi tvítyngd börn í leik- og
grunnskólunum, námsskrár leik- og grunnskólanna og aðgengi foreldra að
upplýsingum um skólakerfið þar og skoða hvað er notað í skólunum og hvað
ekki sem er talið upp í stefnumótunum, áætlunargerðum og námsskrám
skólanna. Sambærilega rannsókn er einnig hægt að framkvæma í öllum
skólum landsins til að fá samanburð á því hvort að ástandið er sambærilegt í
öllum skólum landsins eða hvort að mikill munur er eftir skólum varðandi
úrræði við þarfir tvítyngdra barna og foreldra þeirra.

6.7 Samantekt og helstu ályktanir um
rannsóknina
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að allir þátttakendur sögðu að vel
hefði verið tekið á móti börnunum þegar þau hófu skólagöngu sína og átti
það bæði við um leikskólann og grunnskólana. Framkoma kennara og
annarra starfsmanna einkenndist af hlýju, börnin fundu fyrir öryggi og
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vellíðan. Að mati þátttakenda vantaði í framhaldi af upphafi skólagöngu
barnanna skipulagt aðlögunarferli til að tvítyngdu börnunum liði vel það sem
eftir var skólagöngunnar en slíkt skipulag er ekki fyrir hendi í skólunum og
ekkert skipulagt aðlögunarferli var notað af hálfu kennara til að þau myndu
aðlagast námsumhverfinu og samnemendum sínum fljótlega. Engin
móttökuáætlun virðist vera í gangi í sveitarfélaginu þar sem svör þátttakenda
voru öll á þann veg að þegar börnin hófu sína skólagöngu skorti foreldra allar
upplýsingar um íslenskt skólakerfi og hvaða lög gilda um leik- og grunnskóla
á Íslandi. Lögum samkvæmt eiga skólar eða sveitarfélög að vera með
fullmótaða móttökuáætlun bæði fyrir nemendur og foreldra áður en
skólaganga erlendra barna hefst.
Samkvæmt lögum um grunnskóla fá erlend börn kennslu í íslensku sem
annað tungumál og töldu foreldrar það mjög jákvætt en í ljós kom að þeim
fannst þegar á reyndi að of litlum tíma væri varið í þá íslenskukennslu en hún
miðaðist við að kennt var 1-2 tíma á viku. Þátttakendum fannst slæmt að til
að fá kennslu í íslensku sem annað tungumál voru þau tekin úr
skyldunámsgreinum til að læra nýja tungumálið og einnig að þetta nám er
flokkað sem hluti af hinu almenna íslenskunámi. Yngri börnin voru fljótari að
aðlagast og læra íslenskuna en eldri börnin voru viðkvæmari og
samnemendur áttu það til að leiðrétta íslenskuna hjá þeim og þau lokuðu þá
stundum alveg á að tala íslensku fyrir framan þau.
Foreldrarnir vissu að besta leiðin til að ná skjótum árangri til að læra nýtt
tungumál væri með samvinnu og vináttu við jafningja en tvítyngdu börnum
foreldanna í rannsókninni gekk illa að mynda vináttutengsl við íslenska
jafnaldra sína og af hálfu skólanna vantaði nokkuð upp á að starfsmenn
skólanna aðstoðuðu íslensku börnin við að mynda vináttutengsl við erlendu
börnin. Fljótlega varð til samskiptavandamál milli erlendu barnanna og
íslensku jafnaldranna þegar tvítyngdu börnin urðu fyrir því að vera útilokuð
frá jafningjum sínum og urðu einnig fyrir einelti vegna tungumálaerfiðleika
sinna og að lokum varð reyndin sú að vinir erlendu barnanna voru einna helst
önnur erlend börn. Þetta hefði mátt fyrirbyggja með skipulögðum
jafningjastuðningi af hálfu skólayfirvalda og kennara og með fræðslu að
frumkvæði skólanna fyrir nemendur, kennara og aðra starfsmenn um
fjölmenningu og tvítyngi, sem þá hefði verið hluti af forvarnarstarfi gegn
útilokun og einelti. Með slíkri fræðslu hefði verið haft að leiðarljósi að öllum

90

ber að virða aðra einstaklinga eins og þeir eru og að jafnrétti á að ríkja meðal
nemenda í skólakerfinu.
Þátttakendur sögðu að börnunum hefði einnig liðið illa á meðan þau voru
að ná tökum á íslenskunni í skólaumhverfinu vegna þess að þau skyldu
hvorki kennarann né námsefnið og lítið var gert til að koma til móts við þau
og útskýra námsefnið betur á meðan á þessu erfiðleikatímabili stóð.
Foreldrarnir töldu að þörf væri fyrir vel skipulagt einstaklingsmiðað nám
þar sem tekið væri tillit til þarfa þeirra til að ná sem bestum námsárangri á
sem stystum tíma. Til þess hefðu þau þurft aukastuðning varðandi námið og
fögin sem þau voru að læra, fleiri íslenskutíma sem annað tungumál, að fá að
hafa orðabækur þegar þau þurftu á þeim að halda og einnig höfðu þau mikla
þörf fyrir að prentað væri fræðslurit fyrir þau á móðurmáli þeirra um erfið
hugtök til dæmis í stærðfræði, náttúrufræði og samfélagsfræði og um önnur
málefni sem höfðu valdið þeim námserfiðleikum til að byrja með. Fáar af
þessum þörfum þeirra voru uppfylltar þar sem þau fengu stundum að nota
orðabækur, fengu aukastuðning fyrir próf og minni kröfur voru gerðar til
þeirra á margan hátt. Samt var vitað að þau áttu ekki bara í erfiðleikum með
námið í skólanum heldur einnig með heimanámið þar sem íslenskukunnátta
foreldranna var ekki nógu góð til að þeir gætu aðstoðað þau við heimanámið.
Það var mat þátttakenda að kennara skorti almennt þekkingu til að kenna
fjölbreittum námshópum og því væri mikil á að kennararnir efli þekkingu
sinna varðandi kennslu tvítyngda barnaog halda áfram að fræðast um
kennsluaðferðir fjölmenningarlegrar kennslu sem eru í samræmi við lög um
leik- og grunnskóla landsins og aðalnámskrár þeirra.
Lög um leikskóla og grunnskóla heimila að sérúrræði séu notuð til dæmis
vegna tungumálaerfiðleika sem valda námserfiðleikum hjá erlendum börnum
og samkvæmt lögunum á það að vera að frumkvæði skólanna að sækja um
slík sérúrræði til sveitarfélagsins og þá koma sérmenntaðir fagaðilar að því að
meta hvaða úrræði og leiðir skuli nota eftir að greining á nemanda hefur átt
sér stað. Foreldrar geta einnig sótt um sérúrræði en þátttakendur höfðu ekki
upplýsingar eða þekkingu um þau réttindi sín. Með sérúrræðum fyrir erlendu
börnin hefði mátt koma í veg fyrir námsörðugleika þeirra og þau hefðu fengið
þann stuðning sem þau þurftu til að ná námsárangri miðað við námshæfileika
þeirra.
Í rannsókninni voru þátttakendur einnig beðnir um að svara spurningum
sem tengdust þörfum foreldra tvítyngdra barna sem tengjast leik- og
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grunnskólagöngu þeirra. Helstu niðurstöður varðandi þarfir foreldra
tvítyngdu barnanna reyndust vera að skólarnir og sveitarfélagið uppfylltu
ekki skyldur sínar samkvæmt lögum að upplýsa foreldra um réttindi þeirra og
barna þeirra varðandi skólagönguna og fræðslu um íslenskt skólakerfi áður en
nám barnanna hófst. Ef slíkar upplýsingar hefðu verið veittar hefðu
foreldrarnir vitað áður en skólaganga barnanna hófst að erlendir nemendur og
foreldrar þeirra eiga rétt á túlkaþjónustu og að það er hlutverk skólanna að sjá
til þess að panta og greiða fyrir þá þjónustu þegar ljóst var að þörf var fyrir
hana.
Það var mat foreldra að mikilvægt væri fyrir foreldra og börnin að gott
samstarf væri milli skóla og foreldra en ýmsar hindranir urðu þar vegna
tungumálaerfiðleika, vandamála við að fá túlk til að aðstoða, eða jafnvel
áhugaleysi kennara á málefnum barna þeirra. Foreldrarnir sögðu að mikil
þörf væri fyrir túlk sem bundinn væri þagnarskyldu sem hægt væri að fá
túlkaþjónustu hjá og mundi það auðvelda ýmislegt bæði fyrir foreldra og
börnin. Foreldrarnir höfðu einnig miklar áhyggjur af því að vera ekki færir
um að aðstoða börnin við heimanámið enda er það stór hluti af námi barna á
Íslandi. Kennarar og skólastjórnendur vissu af þessu vandamáli en buðu ekki
fram neinar umræður um það hvernig væri hægt að leysa það vandamál eða
skipuleggja lausn á því. Við það skapaðist mikill aðstöðumunur á erlendum
börnum og íslenskum börnum og samkvæmt lögum er öll mismunun bönnuð
í fjölmenningarlegu skólakerfi. Einnig fannst foreldrum það óþægilegt og
ónauðsynlegt að samskipti foreldra og skólanna væri aðallega í formi
tölvusamskipta sem voru alltaf á íslensku sem þau þurftu yfirleitt að láta þýða
fyrir sig en að mati foreldra var sjaldan spyrt um það hvort upplýsingar sem
koma í tölvupósti séu skiljanlegar fyrir þau.
Þar sem skólarnir og sveitarfélagið uppfylltu ekki skyldur sínar um
upplýsingaflæði að mati foreldranna þurftu þátttakendur að finna upplýsingar
um nám á Íslandi og skólakerfið eftir öðrum leiðum eins og með lestri bóka,
tímarita og á internetinu og vandamálið við það var að flestar upplýsingar um
þetta málefni er á íslensku sem þurfti þá að þýða fyrir þau. Pólskumælandi
foreldrum gengur illa að læra íslenskuna vel og töldu mikla þörf fyrir sig og
börnin að boðið væri upp á íslenskunámskeið fyrir erlenda foreldra til að þeir
verði færir um að geta átt eðlileg samskipti við kennara og aðstoðað börnin
við heimalærdóminn.
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Í lögum um leikskóla og grunnskóla er talað um mikilvægi þess að
foreldrar geri sér grein fyrir og styðji við að börnin séu virk í tvítyngi sínu en
þessar upplýsingar fengu þeir ekki fyrr en börnin voru byrjuð í skólanum og
fengu þær upplýsingar að gert væri ráð fyrir að móðurmálið væri kennt á
heimilum barnanna. Sumir skólar á landinu, eins og fram hefur komið, meta
móðurmál barnanna inn sem hluta af skyldunáminu og nemendur fá jafnvel
einnig kennslu í móðurmáli sínu í skólanum, en upplýsingar liggja ekki fyrir
um hvort börn þátttakenda í þessari rannsókn fengu pólsku metna inn sem
skyldunámsgrein eða hvort boðið var upp á kennsla í móðurmáli þeirra í
grunnskólunum.
Þegar
þessar
niðurstöður
eru
skoðaðar
með
tilliti
til
rannsóknarspurningarinnar og fræðilegra hugmynda og rannsókna kemur í
ljós að það er mjög takmarkað komið til móts við þarfir tvítyngdra barna
þeirra foreldra sem þátt tóku í rannsókninni. Áberandi er hversu margar þarfir
þeirra eru ekki uppfylltar og því nauðsynlegt og aðkallandi að breytingar
verði gerðar til að koma til móts við þessar þarfir sem eru í anda gildandi laga
um leik- og grunnskóla og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
ECRI (Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi) hefur
látið íslenskum stjórnvöldum í té ýmsar tillögur til úrbóta í þessum málum,
eins og fram hefur komið, sem hægt er að nýta til að koma til móts við þarfir
innflytjenda og vinna bug á fordómum gegn þeim með fræðslu um hvað
fjölmenningarleg menning er og tvítyngi. Í skýrslunni er talað um að auka
þarf íslenskukennslu bæði barna og fullorðinna og viðurkenna virkt tvítyngi,
að menntun kennara þurfi að byggja á þekkingu og þjálfun í kennslu
tvítyngdra barna og starfsfólk leik- og grunnskóla þurfa að fara á
endurmenntunarnámskeið um það hvernig á að kenna tvítyngdum börnum og
fá fræðslu um þennan málaflokk til að vinna bug á fordómum og
umburðarleysi í garð innflytjenda (Hringþing, 2012, bls. 3-31).
Þrátt fyrir að margar fjölskyldur af erlendu uppruna hafa búið lengi í
sveitarfélaginu og skólarnir hafa tekið við erlendum börnum sem hafa meðal
annars flutt til þeirra frá heimalandi sínu hafa skólar og sveitarfélagið ekki
unnið stefnumótun eða áætlun um það hvernig og hvað þarf að lagfæra til að
börnin aðlagist betur og hraðar að íslensku skólakerfi og samfélagi. Ýmis
þróunarverkefni eru í gangi í sveitarfélaginu þar sem fjölmenning og tvítyngd
börn eru hluti af þeim þróunarverkefnum og eru bundnar vonir við að þau
muni koma á töluverðum breytingum til að bæta stöðu tvítyngdra barna og
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foreldra þeirra í samræmi við það að Ísland er orðið alþjóðlegt samfélag þar
sem hver einstaklingur er einstakur. Mikilvægt er einnig að endurskoða
menntun kennara og endurmenntun með tilliti til þess að íslenskt
skólasamfélag er fjölmenningarlegt skólasamfélag þar sem kennsla á að vera
í anda skóla án aðgreiningar og án mismununar til dæmis varðandi móðurmál
nemenda.
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtalsrannsókninni á
íslensku
Spurningar –viðtal/haust 2013
Markmið: að kanna hvort foreldrar séu meðvitaðir um rétt barna þeirra til
náms.
Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn hljómar:
Er komið til móts við þarfir tvítyngdra barna á leik- og grunnskólaaldri að
mati foreldra þeirra?
Til að svara rannsóknaspurningu minni ætla ég að spyrja ykkur nokkurra
spurninga, þið getið svarað til skiptis, viðhorfin ykkar þurfa ekki að vera
eins.
Uppruni
1. Frá hvaða landi komið þið ?
2.

Hvenær fluttuð þið til Íslands?

3.

Hvað eru mörg börn á heimilinu og á hvaða skólastigi eru þau?

4.

Hvar og hvenær er/eru barnið/börnin fædd?/

Tungumál og tvítyngi
5. Er íslenskan fyrsta erlenda tungumál barnsins/barnanna?
6.

Hvaða tungumál eru töluð á heimilinu?

7.

Hafið þið fengið faglegar ráðleggingar um það hvað hvernig styðja
megi við tvítyngd börn? leikskólaaldri/grunnskolaaldri?
a. Ef, já, frá hverjum? Hvaða upplýsingar? Hvaða þættir?

8.

Finnst þér eitthvað jákvætt felast í því að læra íslensku sem annað
tungumál?

9.

Finnst þér eitthvað neikvætt fylgja því að læra íslensku sem annað
tungumál?

10. Hvernig metur þú/þið kunnáttu ykkar í íslensku? Á skalanum 1-12?
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Skólinn
11. Hvaða þarfir þarf að ykkar mati að uppfylla þegar barn byrjar í nýjum
skóla/leikskóla í nýju landi til þess að hjálpa barninu að takast á við
nýjar aðstæður?
12. Hverskonar stuðningur finnst ykkur mikilvægur þegar börn eru að
læra annað tungumál?
13. Skiptir framkoma og viðhorf kennara og stjórnenda í garð tvítyngdra
nemenda og foreldra þeirra máli?
a af hverju?
b. hvernig?
14. Er boðið upp á túlk ef haldnir eru fundir, kynningar eða þegar þið
fáið tölvupóst. Er allt skiljanlegt? Hvað er erfiðast að skilja?
15. Þekkið þið rétt barna ykkar sem tvítyngd börn til náms í íslensku
skólakerfi?
16. Hefur skólinn/leikskólinn boðið upp á einhver úrræði fyrir börnin
ykkar?
17. Hvernig er upplýsingaflæði til erlendra foreldra um réttindi og úrræði
fyrir tvítyngd börn? Í leikskóla/grunnskóla í sveitarfélaginu ?
18. En hvað er í boði núna? Hvað vantar mest?
19. Hvernig finnst þér skólinn/leikskólinn mæta ykkar barni?
Viðhorf og væntingar
20. Hefur þú viljað ræða þarfir barns við kennara en ekki haft þig í að
spyrja?
21. Hvað finnst ykkur mikilvægast að skólinn geri til að mæta ykkar
barni/þörfum ykkar barns sem tvítyngds barns ?
Samvitund
22. Hvaða hefðir og siði frá landinu ykkar leggið þið mesta áherslu á að
halda í heiðri?
23. Er barnið/börnin ykkar meðviðuð um að það/þau sé/séu tvítyngd?
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24. Hvernig upplifir barnið/börnin ykkar sig? Sem Íslending eða
Pólverja?
En þið?
25. Finnst ykkur að þið sem foreldrar hafið náð að komast inn í íslenskt
samfélag?
a. Af hverju? Af hverju ekki?
Er eitthvað sem þið viljið bæta við að lokum?
Takk fyrir og gengi ykkur sem allar best.
Magdalena Zawodna

110

Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtalsrannsókninni á
pólsku
Pytania po polsku
Cel: zbadanie, czy rodzice dzieci dwujęzycznych są świadomi praw ich
dzieci do edukacji w Islandii.
Badanie: Czy szkoły w islandzkiej miejscowoąci spelniają oczekiwania i
potrzeby dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym i szkoły
podstawowej na podstawie opini ich rodziców ?
Pochodzenie
1. Z jakiego kraju pochodzicie ?
2.

Kiedy przybyliscie do Islandi ?

3.

Ile dzieci jest w domu i na jakim poziomie szkolnym są?

4.

Gdzie i kiedy jest/są twoje dziecko/dzieci urodzone ?

Język i dwujęzycznosc
5. Czy Islandzki jest pierwszym językiem obcym dla dziecka/dzieci ?
6.

Jakimi jezykami rozmawiacie w domu?

7.

Czy otrzymaliście profesjonalne porady na temat tego, co i jak
wspierać dzieci dwujęzyczne ? przedszkol / szkoła podstawowa ?
Jeśli tak, to od kogo ? Jakiego rodzaju informacje ? Jakie czynniki ?

8.

Czy uważacie za cos pozytywnego uczenie sie przez dzieci języka
islandzkiego jako drugiego języka ?

9.

Czy uważacie, za cos negatywnego uczenie się przez dzieci języka
islandzkiego jako drugiego języka ?

10. W skali od 1-10 ? Jak Pan/Pani mierzy swoje umiejętności w jezyku
islandzkim ?
Szkoła
11. Jakie wymagania musza być spełnione waszym zdaniem, gdy
dziecko rozpoczyna nową nauke, szkołę / przedszkole w nowym
kraju aby pomóc dziecku poradzić sobie z nową sytuacją ?
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12. Jakiego rodzju wsparcie waszym zdaniem jest ważne, gdy dzieci
uczą się drugiego języka?
Co waszym zdaniem trzeba wspierac i jak to najlepiej robic? W szkole,
rodzice sami albo społeczność w ktorej żyjemy?
Gdzie waszym zdaniem leży odpowiedzialność?
13. Czy postawa nauczycieli i sterujacych szkołami jest ważna dla
dwujęzycznych uczniów i ich rodziców?
a dlaczego?
b . w jaki sposób?
14. Czy zaoferowana jest pomoc tłumacza gdy odbywają sie zebrania,
spotkania, prezentacje lub gdy otrzymasz e-mail. Wszystko jest
zrozumiałe ? Co jest najbardziej trudne do zrozumienia ?
15. Czy znasz/posiadasz informacje o prawach dzieci dwujęzycznych w
íslandzkim systemie edukacyjnym/szkolnym ?
16. Czy szkoła/przedszkole oferuje jakies rozwiazania
pomoc/świadczenia możliwosci szczegolnie dla dzieci
dwujęzycznych ?
17. Jak jest przypływ informacji do obcojezycznych
rodziców/emigrantow o prawach i świadczeniach i pomocy dla dzieci
dwujęzycznych ? W przedszkolu/szkole podstawowej ?
18. co jest już dostępne ? czego brakuje najbardziej?
19. Jak ci/wam podoba się szkoła / przedszkole? Czy spełnia twoje
oczekiwania w stosunku do twoich /waszych dzieci ?
Postawa/viðhorf i oczekiwania
20. Czy chcielibyscie/chciałabyś omawiac/porozmawiac o potrzebach
waszwgo dziecka z nauczycielem ale wstydzisz/wtydzicie sie
zapytac, porozmawiać ?
21 Co sądzisz jest najważniejsze co szkoła mogłaby zrobić aby spełnić
potrzeby waszych dwujęzycznych dzieci ?
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Tożsamość
22. Na jakie tradycje i zwyczaje waszego kraju, nakładacie największy
nacisk na utrzymanie?
23. Czy dziecko/dzieci wasze są świadome że sa dwujęzyczne ?
24. Jak dziecko/dzieci sie czują bardziej islandczykami czy polakami?
A wy/ty ?
25. Czy uważasz/uwarzacie, że jako rodzice zdołaliscie sie dostosowac
się do społeczeństwa islandzkiego?
Dlaczego ? Dlaczego nie ?
Czy jest coś co chcecie dodać na koniec ?
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Fylgiskjal 5 Bréf frá Persónuvernd
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